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DEPORTIGO DE FREMDULOJ EL USONO.
Dum multaj jaroj reklamita panaceo 

kontraŭ usonaj malbonoj estis forpelo 
al fremduloj. La nuna krizo treege 
helpis akceli la aferon. Sed ankoraŭ 
restas ses milionoj da alilandanoj en 
Usono. Eble pro tiu scio la ĉefo de en- 
migrado en la Departemento de Laboro 
en la raporto por 1931 diris: „La tasko 
de dompurigo estas praktike nur ko- 
mencata.44

Celo k agado.
Estas interese kompari la 

celon k agadon de Flabordepar- 
temento. „La celo de 1'Depar- 
temento de Laboro estos ku- 
raĝigi, antaŭenigi, k disvolvi la 
bonstaton de Psala jroricevant- 
oj en Usono, plibonigi iliajn 
laborkondiĉojn k plialtigi ili- 
ajn oportunojn trovi profitdona 
an okupon.’’

Raportas la Usona Unuiĝo 
por Civilaj Liberoj: ,,Drastaj 
atakoj kontraŭ la rajtoj de 
fremduloj daŭris en Novangli- 
aj tekscentroj, dum kiuj la 
Departemento de Laboro k la 
loka polico kunagadis ĉe arest- 
oj al ekster Usono naskitaj la- 
boristoj por rompi strikojn."4 Denove: 
„Multaj alilanduloj estis deportitaj sole 
pro membreco en la kompartio . . .’4

La enmigrada ĉefo laboras sub la 
gvido de „Deportado-Doak44 (W. N. 
Doak), la ĉefo de 1’Usona Departe- 
inento de Laboro. Doak estas ano de 
FAmerika Federacio de Laboro, kiu 
tutkore subtenas la agadon de sia emi- 
nenta membro. La A. F. de L. deklaras 
opinii, ke deportado estas rimedo kon- 
traŭ senlaboreco. Ankaŭ troviĝas radi- 
kaluloj, kiuj opinias same. Ŝajnas, ke 
la konstanta kontraŭfremdula agitado 
en la burĝaj gazetoj, kiel tiuj de Herst 
(Hurst), ankaŭ ilin influas. Aliaj pro- 
pagandiloj efikaj en „la sankta milito44 
estas la radio, teatro, preĝejo, afiŝoj, 
ktp. ^Forpelu la fremdulojn,44 oni blek-

as „k donu iliajn okupojn al civitan-[La deportitoj en la fiska jaro 1932, 
oj!44 Ĉio en la servo de l’„plej grava 
tasko” — deportado de alilandanoj.

Vico da laboristaj dungejoj estas 
kondukataj de Flabordepartemento. 
Ĉu ili malhelpas la mastrojn malaltigi 
la salajrojn? Tute ne. La mastroj mal- 
altigas salajrojn k maldungas laborist- 
ojn laŭ sia plaĉo. La dungejoj de Doak 
eĉ akcelas tiun epidemion. Se labor-

Senlaboruloj, plej multe meksikianoj, 
en la plej majnova parko en Los Angeles.

isto protestas aŭ rifuzas akcepti la 
kondiĉojn, lia nomo baldaŭ troviĝos 
sur la „nigra listo’" k li ne plu ricev- 
os laboron tie. Tamen tio ne estas ega 
malfeliĉo, ĉar iu ajn vivmaniero su- 
peras tiun de laboristo, kiu laboras per 
helpo de usonaj dungejoj. Relative 
malmultaj trovas laboron per ilia helpo.

2 726
Kelkaj statistikoj.

En 1920 Usono deportis 
fremdulojn; en 1931 la nombro ating- 
is 18 142. Al aliaj 11 791 oni permesis 
forlasi la landon ,,volonte44 k 722 tuj 
vojaĝis eksterlande», kiam la enmigrad- 
aj instancoj ordonis ilin aresti. Ci-last- 
aj, laŭ leĝo de 1929, kune kun la de- 
portitoj ne
Usonon. Ili estas forpelitaj por ĉiam. Havaĵoj ĉiaspecaj multe nevaloriĝis k

rajtas iain denove eniri

depost la 1. julio 1931, dum la sep 
unuaj monatoj sumiĝas je 10 771, tio 
estas 746 pli ol en 1930 k 1 187 pli 
ol en 1931, dum la samaj monatoj. 
La nombro da deportatoj tial ĉi-jare 
plej certe atingos pli ol 20 OOO. Ne 
malpli ol 150 OOO iel implikiĝas ĉiu- 
jare en la deportada manio k inter 
ili troviĝas multaj civitanoj. La nuna 

aktiveco estas ebla pro pli- 
grandigitaj monsumoj alpro- 
prigitaj tiucele. Se pluraj ne 
estis deportitaj, tio okazis nur, 
ĉar mankis mono en la labor- 
departemento.

Centoj da miloj da homoj 
penas trovi rimedojn por for- 
lasi Usonon. Jam antaŭ mo- 
natoj la gazetoj sciigis nin, ke 
pli ol 100 OOO estis enskribita 
aj ĉe „Amtorg” en Nov-Jorko. 
Ĉiuj deziras eniri Sovetion 
por labori. Multaj spite la te- 
rura krizo trovas rimedojn, ĉu 
per helpo de parencoj ekster- 
lande, aŭ 
Dum la sep monatoj komence 
de 1. julio lastjare, 67 154 

fremduloj faris tion; samtempe nur 
23 955 enmigris.

Falsa propagando pri libero, pros- 
pero ktp. altiris multajn al Usono en 
la pasinto —, sed ĉi tie ili ofte trovis 
nur sklavecon, malriĉon, k krome ili 
ofte perdis sian sanon laborante por 
la avidaj usonaj mastroj. La fremduloj 
ĉiam devas fari la plej malgrablan la- 
boron k estas plej malalte pagataj. Tio 
estas precipe vera pri tiuj, kiuj ne 
scias la lingvon k kies hautkoloro ne 
estas „blanka44. Multaj, kiuj ŝparis iom 
da mono, jam diversmaniere ĝin perdis 
aŭ ĝin foruzis dum longaj monatoj da 
senlaboreco. La plimulto el la bankrot- 
intaj bankoj k similaj institucioj estas 
tiaj, kiaj tenis la monon de malriĉuloj. 

aliel, k elmigras.

av.de
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fariĝis preskaŭ nevendeblaj pro manko 
da aĉetantoj.

Troviĝas multaj alilanduloj en la 
Kaliforniaj deviglaboraj tendaroj. En 
326 tendaroj inspcktitaj dum aprilo 
estis sume 5 366 personoj. Inter ili 
troviĝis 3 076 filipinanoj, 1 174 mek- 
sikianoj, k 710 japanoj. Ĉiuj devas la- 
bori sensalajre. Usonnaskitoj ankaŭ 
troviĝas en tiuj tendaroj.

Persekuto k rezultoj.
La krizo trafis plej severe la fremd- 

ulojn. Pli k pli oni malebligas al ili 
honeste perlabori siajn vivrimedojn. 
Multloke ili ne plu rajtas labori. Ek- 
zistas leĝoj malpermesante al ili labori. 
Ekzemple ĉe laboro publike pagata. 
Sed okazas, ke tiuj leĝoj trafas ne nur 
tiujn, kiuj tiom malsaĝe elektis esti 
naskitaj eksterlande, sed ankaŭ la saĝ- 
ulojn. La Kalifornia ŝtatestro fakte 
uzis la terminon fremduloj” pri en 
Usono naskitoj, kiuj eniris Kaliforni- 
on por serĉi laboron. Por trovi labor- 
on oni devas alporti dokumenteton 
montranta, ke oni estas enskribita kiel 
voĉdonanto en la loko, kie oni serĉ- 
as laboron. Por havigi ĉi lastan necesas 
loĝi en la loko dum ternpo fiksita per 
leĝoj — sufiĉe longe por iafoje ĝis 
morto malsati.

Spite la sovaĝaj baroj ĉiuspecaj la 
Ŭikerŝam (Wickersham)-raporto neas, 
ke fremduloj estas pli krimemaj ol 
enlandanoj, kiel asertas la kontraŭ- 
fremdulaj propagandistoj.

Senlaboreco konstante kreskas. La 
sovaĝa persekutado ne helpas. Nur 
stultuloj vere kredas, ke la problemo 
tiel solviĝas. Tamen la usonaj regant- 
oj, kiuj modeste konfesas, ke ili ,,gvid- 
as la mondon44, ĉiam nutras siajn reg- 
atojn per tiaj stultaĵoj.

Pri forpelo al alilandanoj diris vir- 
ino, kiu gajnas siajn vivrimedojn per 
luo de ĉambroj en kvartalo, kie antaŭe 
loĝis multaj meksikianoj k italoj: „De- 
post kiam oni cirkuligis petskribon 
devigante ĉiujn foresti la stratojn je 
la 21-a horo k oni forpelis la fremd- 
ulojn, ĉi tiu kvartalo tute stagnis, k 
nun mi estas la sola loĝanto en ĉi tiu 
domo. Tio, anstataŭ helpi, nur mal- 
bonigis nian staton/*

Se oni juĝas laŭ la agado de 1 in- 
stancoj, fremduloj havas neniajn rajt- 
ojn en Usono. Tuj post aresto la en- 
migradaj agentoj kuraĝigas, sub kon- 
diĉoj multe pli seriozaj ol la arestito 
suspektas, fari asertojn, kiuj poste 
helpas la enmigradan inspektiston 
plenumi sukcese sian taskon kiel juĝ- 
isto, ĵurintaro k persekutisto. Deport- 
otoj estas ĵetataj en karceron kune kun 
krimuloj. Ofte ili restas tie longajn 
monatojn, dum la instancoj aranĝas la 
aferon.

Estas naŭze observi ilin plori kro- 
kodilajn larmojn pri disrompiĝo de 
hejmoj en Sovetio, dum ili mem faras 
precize tion, per la plej kruelaj rimed-

oi imageblaj, en sia propra lando, sian tutan vivhistorion. Eĉ por havigi 
Edzoj estas disigitaj de siaj edzinoj, pelvon da supo 

gepatroj de siaj infanoj, pacaj, labor-{ estas postulata, krom labori.
44emaj, honestaj familioj rompitaj; vir- 

inoj k infanoj forpelitaj al la filan- 
tropiaj organizoj, ofte nur pro tio, ke 
pro sia nescio ili teknike malobeis la 
enmigradan leĝon.44

La instancoj malobeas la usonan 
konstitucion, kiam ili rabiradas k arest- 
as sen arestletero. Ili agas kvazaŭ reĝ- 
oj, kiuj ne povas erari. Laŭ la Oiker- 
ŝam-raporto ilia agado estas „despota, 
tirana k subprema.” Oni komparis la 
agadon al la krueloj de Pmallumaj 
epokoj. „Sensaciaj rabiroj estis kon- cio- Kelkaj el ili estis malliberigataj 
dukataj k fremduloj k civitanoj estis k kiam iliaj amikoj iris al la karcero 
detenataj neleĝe, dum ili esploris kon- kun kaŭcia mono, la instancoj ilin 

sciigis, ke la malliberigitoj ne havos 
permeson forlasi la karceron kontraŭ 
kaŭcio k eĉ, ke neniu rajtos ilin al- 
paroli.

Ĉina studento en la Berkli-a (Berk- 
ley)-universitato, Kalifornio, verkis 
tezon pri la kompartio de Ĉinio. Li 
estis arestata k, laŭ la lastaj informoj, 
fine post multaj klopodoj de amikoj, 
ricevis permeson iri al Sovetio ansta- 
taŭ al Ĉinio, kie li plej certe estus 
mortigata. Amikoj pagis Ia koston.

Deportotoj akuzitaj esti komunistoj 
ofte devas resti longan tempon en mal- 
liberejo, dum organizoj kiel la Inter- 
nacia Laborista Defendo per advokat- 
oj k aliel klopodas malhelpi, ke ili 
estos deportataj, almenaŭ ne al teror- 
landoj, sed anstataŭ tio al Sovetio, kie 
ili povas eniri laŭ permeso de l sovetia 
registaro k trovi rifuĝejon. Usono ne 
povas devigi Sovetion akcepti la de- 
portotojn, ĉar mankas diplomataj ri- 
latoj inter la du landoj. Ne forestas 
sugestoj, ke oni starigu tendarojn en 
malproksima loko usona k forpelu tien 
radikalulojn, kiuj pro diversaj kialoj 
ne estas facile deporteblaj.

Kelkaj landoj rifuzis akcepti siajn 
nacianojn pro diversaj pretekstoj k 
sajnas, ke Usono ne povis deporti kelk- 
ajn, ĉar pasportoj ne estis akireblaj. 
Norvegio rifuzis akcepti personojn 
forestintajn pli ol dek jarojn. Laŭ la 
leĝoj de tiu lando oni perdas sian ci- 
vitanecon post restado de pli ol dek 
jaroj eksterlande. Oni argumentas, ke 
ĉar Usono estas kvazaŭ krimlernejo, 
ĉi tiu lando devus prizorgi siajn prop- 
rajn lernantojn. „Se multaj honest- 
uloj fariĝas komunistoj pro la krima 
agado en ,altaj lokoj4 k ribelas kontraŭ 
la malmoralaj kondiĉoj, tio estas via 
afero k ne la nia. Vi bezonas tiajn 
homojn pli ol ni.44

Nuligo de civitaneco.
La usona parlamento elektis en 1930 

komitaton por esplori la komunistojn. 
Post ses monatoj ĝi raportis k reko- 
mendis i. a., ke oni malpermesu al ko- 
munistoj fariĝi civitanoj k oni nuligu 
la civitanecon de tiuj, kiuj estas civit- 
anoj! Fakte oni jam kelkfoje faris tion.

traŭe al la konstituciaj rajtoj de 1’ 
viktimoj/4

Spitante al 
krizo k faŝismo

ĉiu SAT-ano klopodu 
ĉeesti de la

6.-11. aŭgusto la Xll-an 
KONGRESON DESAT 
EN ŜTUTGART! ■

Ruĝa literaturo.
Ofte oni povas vidi sur la stratoj 

en usonaj urboj personon haltigatan 
de enmigrada aŭ alia agento de „leĝo 
k ordo44. Sen iuj klarigoj ili komenc- 
as mokdemandi k esplori diversma- 
niere. Ili estas neuniformitaj k la halt- 
igito ne povas scii kun certo, kiuj ili 
estas. Oni divenas tion. Unu el la plej 
ordinaraj demandoj ne estas: „Ĉu vi 
portas pafilon en via poso4’, sed ,,Ĉu 
vi portas ruĝan literaturon en via 
poŝo?44 Ambaŭ estas krimoj, sed la lasta 
la plej grava k sufiĉa kialo por de- 
portado. Personoj opiniantaj, ke ĉio 
ne status kiel eble plej bone en Usono, 
estas danĝeraj.

Rampaĵuloj abundas, ĉu la enmi- 
gradaj instancoj ricevas sciigojn pri 
alilandanoj anonime aŭ aliel, ne grav- 
as. Filantropiaj, frataj, religiaj organiz- 
oj, ktp, ĉiuj liveras utilajn sciigojn. 
La deportadaj leĝoj estas rimedoj, per 
kiuj fihomoj ekster k inter la enmi- 
gradaj instancoj gajnas monon neleĝe. 
Multaj fremduloj fariĝis viktimoj de 
minacpostulantaj homoj. Fremduloj 
vivas ofte en konstanta timo, ke' iu 
fripono, sen ilia scio, denuncos ilin ĉe 
la instancoj k ke ili pro tio estos arest- 
ataj k sekrete deportataj.

Ĉie oni nuntempe registras sub di- 
versaj pretekstoj sciigojn pri ĉiu k ĉiuj. 
Por akiri ian ajn laboron necesas doni

en la suplinio, tio 
,,Ni ne 

plu povas/’ diris laboristo, „eniri pub- 
likan necesejon ne estante prilaborat- 
aj per demandoj pri nia deveno/’

Sovetio — rifuĝejo.
En la ŝtato Ŭaŝingtn (Washington) 

antaŭ nelonge la enmigradaj instanc- 
oj kune kun policistoj, ĉe la fino de 
proceso kontraŭ kelkaj komunistoj, 
mokdemandis la ĉeestantojn laŭvice. 
Kvindek estis kondukataj al la urbo- 
domo k submetataj al severa inkvizi-
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La gazetoj de Herst propagandas 
por tio, ke neniii fremdulo povu fariĝi 
civitano antaŭ ol li loĝis almenaŭ dek 
jarojn en la lando anstataŭ kvin jaroj 
kiel nuntempe. Estas menciinde, ke la 
raportistoj de 1’ Herst-gazetaro ricevis 
instrukciojn ĉiam akcenti, se eble, 
kiam krimo estis farata, ke la krimulo 
estas fremdnaskito aŭ, ke liaj gepatroj 
estis tiaj. Sed Usono restas la „hejmo 
de liberuloj k bravuloj/6 Ne povas ek- 
zisti dubo pri tio, ĉar la statuo de 
Libero ankoraŭ staras en la Nov-Jorka 
haveno.

La deportada leĝo mencias pri 
„anarkistoj, prostituistoj k nedezirat- 
oj66 kiel preteksto por deportado. „Mal- 
morala malnoblo66 estas alia elasta ter- 
mino uzata. Sed la plej elasta el ĉiuj 
esprimoj en tiu leĝo k vera korvarm- 
igilo al advokatoj, estas tiu pri „ema 
fariĝi publika prizorgato.66 Laŭ tio 
preskaŭ ĉiuj loĝantoj en Usono estus 
deporteblaj k „Deportado66-Doak ne 
fariĝos senlaborulo pro manko de 
laboro.

Usono estas nenia paradizo nun- 
tempe. La deportada manio furiozas 
en tempo, kiam la usonaj impostaj leĝ- 
oj estas la plej premaj en ĝia historio. 
Ŝajne la deportadaj k impostaj leĝoj 
parencas. Ĉiuokaze tiaj leĝoj nur mi- 
zerigas la laboristaron k pliriĉigas kelk- 
ajn milionulojn.

Ĉu forigo de ĉiaj limoj, landaj, 
aj, urbaj, iel povus plimizerigi la 
Ietojn ol la nunaj „ĉinaj muroj66

ŝtat- 
pro- 
jam

16.faris? Luj, Horzono

Ŝtutgart, la kongresurbo, 
en la laborista movado.

Vilhelmo ŝvab.
ĉi-artikolo estas verkita speciale por 

„S-ulo“. La verkinto estas maljuna K- 
do, kiu depost jardekoj partoprenas la 
proletan movadon. Dum jaroj li estis 
malliberigita. Ofte dum sia vivo la reg- 
anta klaso venĝis sin k tamen ĝi ne 
sukcesis rompi lian karakteron k klas- 
konscion. Ankoraŭ nun nia ŝatata K- 
do ŝvab dediĉas sian riĉan sperton k 
forton al la subpremata tavolo.

En la historio de Ia laborista mov- 
ado Ŝtutgart ludis gravan rolon. Unue 
ŝajnis, kvazaŭ la najbara urbo Eslingen 
volus ĝin superi. La industria evoluo 
okazis en la mallarĝa valo de 1’ ,,Ne- 
senbaĥ66, en kiu situis kunpremite Ŝtut- 
gart, pli malrapide ol tie en la „Ne- 
kar66-valo, kie jam en la jaro 1869 estis 
konstruita la mila lokomotivo. La et- 
burĝa karaktero de Fŝvaba reĝa restad- 
ejo (ŝtutgart) efikis ankaŭ al la la- 
borista movado. La alo ŝulce-Deliĉ 
(Schultze-Delitzsch) estis reprezentita 
en Ia lab. klerigasocio k en Ia koope- 
rativoj. Ili aranĝis kongreson en la j. 
1865. El la du antaŭuloj de Fgermana 
socialdemokrata partio la alo deAjzenaĥ 
kongresis en 1870 en ŝtutgart. Dum

Laŭlanda partopreno
en la ŝtopado de la breĉo.

Kiam ni faris la unuan laŭlandan 
statistikon pri la ricevitaj sumoj (en 
la n-o 383), ni povis konstati, ke la 
sto padon de Ia breĉo helpis Gek-doj 
el 16 diversaj landoj. Intertempe la 
nombro da landoj plialtigis ĝis 19: en 
la listoj 12-15 efektive kontribuis an- 
kaŭ K-doj el Latvio, Polio k Danio. 
Facile tenas la unuan lokon Neder- 
lando kontraŭ ĉiuj konkurantoj; Fran- 
cio restas dualoke, sed perdas iom da 
distanco kontraŭ la tria konkuranto: 
Germanio. La aliaj landoj tenas sian 
lokon; tamen kelkaj (Britio, Belgio, 
Kanado, Hispanio) ĉi-fo je ne parto- 
prenis, k kelkaj kiel Finlando, Japanio, 
Portugalio, restas ankoraŭ ekster la 
vico da konkurantoj (nenia sumo ven- 
is el •tiuj landoj).

Daŭrigu, Gek-doj, klopodi por la de- 
finitiva forigo de la deficito en la bu- 
ĝeto: daŭrigu kolektadi monon, unu- 
ope k per listoj, por ke SAT povu re- 
trovi sian financan ekvilibron k reko- 
menci pozitivan laboron.
Sumoj kolektitaj per la listoj 12—15

((alilande)1:
1. Nederlando: mk. S- 89.33
2. Germanio: mk. g- 21.60
3. Francio: mk. g- 16.45
4. Svedio: mk. g- 12.93
5. Latvio: mk. g- 7.50 • ’
6. Usono: mk. g- 6.90
7. Polio: mk. g- 5.20
8. Ĉeĥoslovakio: mk. g- 3.70
9. Svisio: mk. g- 3.-

10. Aŭstrio: mk. g- 2.98
11. Danio: mk. g- 0.86

Sume: mk. g- 170.45
Sumo de 1’unuaj listoj

(vd. n-on 383) 924.77
Tuta ĝisnuna rezulto:

mk. g. 1095.22

Por ŝtopi la breĉon
75. listo.

A. Piotrowski (Krakow) mk.g. 
Lab. Ligo Esperantista
(Praha) kr.ĉ.

2506 F. Kroger (Nordhausen) mk.g.
16927 L. Steinbach (Wien) mk.g.
13268 Ben Odinov (Nov-Jorko) doi.
8277 A. H. v. Loon (Roterdam) mk.g. 

17556 H. Gunsilius (Geislingen-
Steige) mk.g.

17634 Tage Lau (Kopenhago) kr.d.
17505 B. Kalksma (Amsterdam) guld.
17504 A. Klomp (Amsterdam) guld.
17506 C. Prins (Amsterdam) guld.
17508 F. de Rover (Amsterdam) guld.
17507 W. H. Stappets (Amsterd.) guld. 
17478 S. J. Ysselstein (Schiedam) guld.
16928 Pidiler (Vieno) mk.g.

1275 M. Rummel (Brooklyn) mk.g.
13705 F. Bergquist (Larje) mk.g.

55 fr.fr.

2.20

20.—
0.50
0.70
1.-
3.20

0.50
1.-
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.30

-.50
2.70
-.68
25.-

1 Transkalkulita) en markojn germ. laŭ 
kurzvaloroj de 1’1. VI. 32. 

la daŭro de ('kontraŭsocialista leĝo Ia 
urbo iĝis valora por la moderna lab. 
movado. Ĝuste pro tio, ke Ŝtutgart an- 
koraŭ ne estis tiel forte industriiĝinta, 
la kontraŭsocialista leĝo (sub la reĝimo 
de Bismark) ne estis tiel akre plenum- 
ata; Ŝtutgart fariĝis la sidejo de kelk- 
aj centristaj organizoj k de Flaborist- 
tendenca eldonejo Die (Dietz). En 
Hamburg, Berlin, Lajpcig la socialde- 
mokrataj gvidantoj estis forpelataj. 
Parte ili venis al Ŝtutgart k influis 
tie la politikan vivon.

Dum oktobro de 1898 estis en Ŝtut- 
gart socialdemokrata partitago k post 
ĝi multaj sindikataj ligaj kunvenoj k 
kongresoj de ( laboristaj organizoj. La 
plej grava el tiuj estis la Internacia 
Laborista Kongreso en la jaro 1907. 
Dum tiu kongreso oni pridiskutis la 
militan problemon k post vigla debato 
estis akceptita rezolucio, kiu devigis 
la laboristojn, speciale la reprezentant- 
ojn en Ia parlamentoj, ^elmontrante 
la klaskarakteron de la burĝa socio 
k la kaŭzojn, kontraŭbatali la armad- 
ojn surmarajn k surlandajn k rifuzi 
la rimedojn por ili, plie tiel agadi, 
ke la junularo de F laborista klaso estu 
edukata en la spirito de lpopolinter- 
fratiĝo k de F socialismo k fariĝu 
klaskonscia.66 — —

La du lastaj alineoj de Frezolucio, 
kiuj estis proponitaj de Roza Luksem- 
burg, Lenin k Martof, tekstis jene:

„Se minacas la eksplo*!?  de milito, tiam la 
laborantaj klasoj k ties parlamentaj reprezent- 
antoj en la partoprenantaj landoj estas dev- 
igataj, subtenate de la unuiga agado de la 
Internacia Socialista Oficejo, ĉion fari por 
malhelpi per la apliko de la al ili plej efike 
aperantaj rimedoj la eksplodon de 1'milito, 
kiuj ŝanĝiĝas nature laŭ la pliakriĝo de 1’ 
klasbatalo k de la ĝenerala politika situacio.

En la kazo, se la milito tamen eksplodus, 
ili estas devigataj, klopodi por ties baldaŭa 
finiĝo k celadi per ĉiuj rimedoj al tio, eluzi 
la per la milito estigitan ekonomian k poli- 
tikan krizon por la ribeligo de 1'popolo k per 
tio plirapidigi la forigon de 1’kapitalista klas- 
regado.“

Sep jarojn pli poste ĉi tiu rezolucio 
estis kruele ilustrata per la t.n. mond- 
milito, ĉe kies ekplodo la 11-a Inter- 
nacio terure malfunkciis.

Estu permesate al mi ĉe tiu okazo 
mencii malgrandan epizodon, dum kiu 
esperanto pruvis sian taŭgecon. Kun 
kelkaj aliaj K-doj dum Ia Internacia 
Laborista Kongreso mi havis la task- 
on disdoni alvenintajn poŝtaĵojn al la 
delegitoj, kvankam neniu inter ni sci- 
povis flue paroli fremdan lingvon. 
Spite tio, ĉio pasis relative bone. Sed 
unufoje ni trafis en grandan embaras- 
on. Angla K-dino deziris de ni in- 
formon. Bedaŭrinde ni ne komprenis 
ŝin. Tradukisto momente ne estis trov- 
ebla. Fine K-do Peus sukcesis kom- 
prenigi sin per esperanto k montriĝ- 
is, ke la K-dino atendis pakaĵon kun 
propagandmaterialo por esperanto.

Okaze de tiu kongreso estis aranĝ- 
ata amase vizitita manifestacio, ĉe kiu 
krom aliaj ankaŭ ĵores (Jaures) pa-

fr.fr
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roladis. Samtempe okazis internacia 
junularkonf crenco.

Dum la mondmilito ankaŭ en Ŝtut- 
gart estis nur malgranda areto, kiu 
alte tenis la standardon de 1’interna- 
cia socialismo. Sub la gvidado de Fr. 
Vestmejer la kerno de FŜtutgarta or- 
ganizo elpaŝis kontraŭ la militpolitiko 
de la socialdemokrata partio germana 
k estis tial eksigata. Grandajn oferojn 
postulis tiu ĉi batalo. Multajn jarojn 
Ŝtutgartaj K-doj devis pasigi en mal- 
liberejoj k karceroj, ĝis fine en no- 
vembro 1918 ankaŭ ĉi tie la indigno 
inter la popolo liberiĝis.

Jam la 4. novembro la laboristoj 
forlasis la laborejojn k manifestaciis 
por la ĉesigo de Fmilito. Kelkaj gvid- 
antoj estis arestataj. Tio donis al la 
movado novan ekpuŝon. La amasa 
manifestacio je la 9. 11. 18 ne plu 
trovis kontraŭstaron. La reĝo abdikis 
k formiĝis la nova registaro, sed ne 
sen internaj bataloj inter la proletaro.

La laboristajn k soldatajn sovetojn 
oni senpovigis, la Spartakistoj’* estis 
subpremataj k la burĝa ŝtataparato 
estis nove ekkonstruata. Lastan for- 
tostreĉon la Stutgarta laboristaro faris 
dum la impoststriko en 1920. La 
proletoj sin defendis kontraŭ la im- 
postdepreno el la salajro. Laŭ ordono 
de Estata prezidanto Hiber la Ŝtutgart- 
aj grandaj laborejoj Dajmler, Bos k 
Maŝinfabriko Eslingen fermiĝis la 25- 
an de aŭgusto. La fabrikoj estis barataj 
per dratbariloj k maŝinpafiloj. Sur 
tabuloj estis anoncite: „Kiu plueniros, 
estas mortpafota!46. Kiel kontraŭagon 
la proletoj deklaris la ĝeneralan strik- 
on, kiu rapide disvastiĝis kelkparte, 
sed kiu bedaŭrinde ne sukcesis trans- 
paŝi la limojn de Virtembergo. Je la 
6. septembro la movado finiĝis, tamen 
la laboristoj de Efirmo Dajmler en 
Untertirkliejm rekomencis labori nur 
la 24. septembro, ŝtutgart fariĝis poste 
tiel trankvila urbo, ke la regnaj regist- 
aro k parlamentanoj rifuĝis al Ŝtut- 
gart, kiam en Berlin okazis la Kap- 
ribelprovo (Kap [Kapp] = blankgvar- 
diano). Kaj kiam la postmilita krizo 
kun la bilioninflacio atingis sian plej 
malaltan nivelon, la senpacienco okaz- 
igis nur unuopajn farojn.

Pri la enhavo de artikoloj aperantaj 
en „S-ulo” respondecas la aŭtoroj.

Ŝtutgart etendiĝis en la mallarĝa 
rondvalo; la industria disvolviĝo ne 
preterpasis senpostsigne, tamen ĝi ne 
iĝis industria urbo. La laboristaj or- 
ganizoj ankoraŭ montras iagradan firm- 
on. Sed la nun reganta mondkrizo 
kaŭzas ankaŭ por la laboristaj or- 
ganizoj malbonan tempon, kiun ili nur 
povos venke trapasi, se ilin vivigos la 
batalspirito, kiu iam estis viva ankaŭ 
en la Stutgarta laborista movado.

Trad. Ulo.

Politika k ekonomia
vivo en Latvio.

Neniam dum la tuta ekzisto de 1’ 
nuna Latvio sentiĝis mizero k blanka 
teroro tiom forte, kiom en tiu ĉi jaro. 
Verŝajne baldaŭ la reakcio per armita 
ribelo ekkaptos la ŝtatan povon malkaŝe. 
La tuta ekonomia vivo malprogresas. La 
doganimpostoj sur la vivbezonajoj 
estas pli altigitaj. Dume la impost-en- 
spezoj (per dogano) evoluis tiel: en 
la jaro 1929 estis 65 milionoj da latoj 
(1 lato = ĉ 0,20 doi.), en 1930 - 56 
mil. k en 1931 — 34 mil. Jena estis 
la situacio pri

eksporto en latoj importo
1930 56 milionoj 72 milionoj
1931 33 milionoj 47 milionoj
1932 22 milionoj 18 milionoj
La malaltiĝo de 1'kamplaboristaj salajr-

oj montriĝas per jena tabelo:
Kamplaboristo salajro tutjara. Interkrampe 

estas citita la salajro de Tvirinoj.
Provincoj jaro 1932 1931 1921-29
Vidzeme 336 (245) 508 .(356) 496 (320)
Kurzeme 306 (209) 473 (315) 444 (225)
Zemgale 335 (248) 478 (335) 497 (315)
Latgale 250 (179) 359 (255) 334 (226)

Ankaŭ la maristaj salajroj estas mal- 
altigitaj je 10"/o k triono el la tuta 
ŝipanaro estas senlabora. Oni eĉ ko- 
inencis aresti la ne-impostpagantojn 
(kiuj ne povas pagi). Multaj komun- 
umoj ŝuldas al instruistoj. Ĉi tiuj veget- 
as ne ricevante regule la salajron. La 
burĝaj gazetoj hurlas pri memmortig- 
qĵ pro „amafero66, se iuj sinmortigas 
pro malbonaj vivcirkonstancoj. Eĉ ili 
ne hontas tiel diri, se sin mortigis 70- 
jarulino.

La instruistaro prezentis per 4500 
subskriboj al la parlamento sian pos- 
tularon, ke la salajrojn pagu senpere 
la klerigministerio (ĉar ĝis nun pagis 
ĝin la ministro por intern-aferoj pere 
de rkomunumoj). Kiam la instruistoj 
venis al la parlamentejo, la parlament- 
anoj akceptis al ili favoran rezolucion, 
kiu estis tuj nuligata, kiam ili for- 
veturis.

Al la malsanej-kasa unuiĝo (kiu kon- 
gresis la l-an de junio en Rigo) apar- 
tenas 34 kasoj kun 128 700 salajruloj 
k 82 300 familianoj. Ekster Ia unuiĝo 
staras 6 kasoj kun 19 900 salajruloj k 
11 300 familianoj. Ankaŭ al tiuj kasoj 
la Stato ŝuldas sian subtenon. Dum la 
kongreso socialdemokratoj k komun- 
istoj reciproke kulpigis sin pri perfido. 
En 1930 estis asekuritaj en la mal- 
sanej-kasoj 179 636 personoj, dum 1932 
en januaro 141 861 pers., en febr. 
138 470 k en marto 137 154 personoj.

La 29-an de majo okazis kongreso 
de militintoj, kiun partoprenis 12 or- 
ganizoj (sume 30 mil membroj). La 
maldekstra flanko starigis la tielnomat- 
an ,,kontraŭmilitan demandon66, sed la 
kongreso malakceptis ĝin. Kiam la 
dekstruloj akceptis statutŝanĝan re- 
zolucion, la maldekstruloj brue foriris

(sume 3 organizoj kun pli ol 11 mil 
membroj).

Malgraŭ malgrandigo de Efervojaj 
enspezoj k ĝenerala mizero oni ko- 
mencis laboron por konstrui novajn 
fervojojn k ŝoseojn gravajn por milit- 
celoj. Verŝajne Latviaj komunistoj pra- 
vas, ke la ŝtato kun alilandaj imperi- 
istoj preparas invadon en Sovetion. 
Ĉar la ekzisto de Latvio dependas de 
la favoro de Anglio k Francio. Antaŭ 
la laboristaro staras pezaj tagoj k neniu 
scias pri la morgaŭo. Vere, la labor- 
istaro ne estas batalpreta; en la sin- 
dikatoj estas organizitaj 23 mil homoj 
(estas soc.-demokrataj organizoj); la 
soe. dem. partio havas 9000 membrojn; 
sed sur la dorso de Forganizitoj rajdas 
gvidantoj, kies metio nura estas ,,gvidi66 
favore al la ŝtato k tiel panakiri por si.

La kompartio estas neleĝa (,,sub- 
planka66) kun 1000 inembroj (sam- 
nombra estas ankaŭ la kom. junularo). 
La polico ofte esploras pri pasportoj 
surstrate. Pro strikagitado okazas arest- 
oj. Per leĝo ŝtat- k komunum-oficist- 
oj ne rajtas striki. Pro kontraŭmilita 
enhavo la 5-a n-o de „Proleta Esper- 
antisto66 estas konfiskita. Pro sama ki- 
alo estas fermita filio de kamplabor- 
ista sindikato.

Ŝtato k burĝa ,,demokratio66 neniam 
helpos k savos la laboristaron. Bon- 
staton k liberon ni atingos nur en 
anarkio. A. Neselbergs (17 457).

EL ĈINIO.
Estas sciinde nun, kiel oni traktis 

la soldatojn de la 19-a Armeo, kiuj 
post pli ol unumonata heroa batalo 
kontraŭ la moderne armita, nombre 
pli granda imperiisma armeo retiriĝis 
de Ŝanhajo sub la ordono de siaj gene- 
raloj. Laŭ „China Forum66 (aliaj jur- 
naloj nenion raportis tiurilate) la sol- 
datoj estis nepagitaj por 5 monatoj. 
Dum la komenco de la milito ĉiuj ri- 
cevis nur po 2 doi. (ĉ. usona dolaro 
0.45) k poste la vunditaj soldatoj ri- 
cevis 3—15 doi.; per tiu sumo la vund- 
itoj, kiuj povos nek vendi sian labor- 
forton al la kapitalistoj, nek sian viv- 
on al la generaloj, devus vivteni sian 
estontan vivon k tiujn de siaj famili- 
anoj. Dume estas konate, ke depost la 
milito 3 milionoj da doi. estas donacit- 
aj al la armeo de la popolo pere de 
bankoj k la superaj oficiroj! La 25-an 
de marto 11 vunditaj soldatoj estis 
arestitaj en la Ruĝkruca Hospitalo de 
la franca polico k transsenditaj al la 
ĉina registaro (internacia kunlaboro!). 
La kaŭzo estas, ke ili organizis sin por 
defendi siajn elementajn rajtojn, inter- 
alie precipe pri la al ili ŝuldita 5-mo- 
nata salajro. Pro la sama kaŭzo 3 aliaj 
ankaŭ estis arestitaj kelkajn tagojn pli 
poste. Dum la sorto de 3 el la 14 ,,kri- 
muloj66 restis nekonata, 10 estis malli- 
berigataj en policejo k 1 mortigata, 
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okazis denove arestoj al aliaj 18 vund- 
itoj!

Kiel la soldatoj, la instruistoj k 
dungitoj de edukaj institucioj en la 
Hupej-provinco estas ankaŭ nepagitaj 
por 4—5 monatoj. Striko ne alportis 
rezulton.

Sed por akcepto de la Liga Komisi- 
ono (temas pri kontrolkom. de Ligo 
de Nacioj — Red.) vizitinta antaŭne- 
longe nian urbon, la registaro elspezis 
ĉ. 10 mil dolarojn. Pri tiu sumo la 
Kuomintana ĵurnalo raportis kun la 
vorto ,,nur“. Ja vere 10 mil estas mi- 
zera sumo kompare al 800 mil doi., 
kiun sumon la Nankina registaro jus 
donis al la generalo Ĉen-Ĉi-Tang por 
ataki la ruĝan distrikton en Meza Ĉinio. 
Al tiu ĉi generalo estas garantiata 
krome sumo de 500 mil dolaroj mo- 
nate por lia fifunkcio!
Laŭ ,.La Espero", Hankovo (niartolaprilo 1932.)

Letero el Britio.
La brita registaro k Manĉurio.

Jen la kialo pro la neenmiksiĝo de 
la brita registaro en la kvazaŭmilito 
inter Japanio k Ĉinio: Laŭ oficiala 
sciigo en la brita parlamento munici- 
aj firmoj en tiu lando dum febr., 
marto k aprilo vendis al Japanio 240 
maŝinpafilojn k 6 milionojn da kar- 
toĉoj. Dum tiuj samaj tri monatoj al 
Ĉinio oni vendis 25 maŝinpafilojn, ■ 
505 mil kartoĉojn por tiuj, k 500 mil 
ordinarajn kartoĉojn. Plie, oni proviz- 
is multe da kordito k T.N.T. (trini- 
trotolueno) (specoj de pulvo). „La 
milito helpu al nia profito'4, diras la 
britaj armilfabrikantoj.

La klasbatalo.
Dum 1931 k en la daŭro de la tri 

unuaj monatoj de 1932, laŭ tabelo 
kompilita de la Laborista Esplorfako,, 
58 Gek-doj estis malliberigataj pro po- 
litikaj k ekonomiaj kaŭzoj. La plej- 
multo konsistas el komunistaj K-doj, 
k la kulpigoj temas pri ribeloj en la 
ŝtata marservo, incitoj kontraŭ la ŝtato 
k atakoj kontraii policistoj. La estr- 
aro k presisto de 1’kom. ĵurnalo „Ĉiu- 
taga Laboristo" ricevis punlaboron en 
malliberejo ĝis 3 jaroj. Kelkaj K-doj 
estis kandidatoj por la parlamento en 
1931, k preskaŭ ĉiuokaze la akuzistoj; 
faris sian eblon por trudi sian politik- 
an inklinon dum la juĝado.

La karbministoj.
Laŭ sciigoj en la parlamento, dum 

la jaro 1913, kiam la karbministoj la- 
boris ok horojn ĉiutage, ili elfosis po 
1034 kilogramoj. Lastan jaron, kvan- 
kam ili laboris nur 7l/2 horojn tage, 
ili elfosis po 1093 kg da karbo. Dum 
la lastaj dek jaroj la meza enspezo de 
ĉiu karbministo malaltiĝis de 223 ft. 
sterl. jare ĝis 114 ft. k lastjare okazis

140 mil akcidentoj. Dum 1931 la karb- 
industrio produktis sume 219 milion- 
ojn da tunoj, sed samtempe la industrio 
dungis nur 868 mil karbministojn kom- 
pare al 1,105 mil en 1913. Perdis la 
vivon 879 viroj, k 3304 ricevis grav- 
ajn vundojn. 39 junuloj, kiuj estis mal- 
pli ol 16-jaraj, estis mortvunditaj k 
pli ol 7000 knaboj samaĝaj devis for- 
esti pro sufiĉe gravaj difektoj ricev- 
itaj.

Brita Lab. Sport-Asocio.
Laŭ ĝia jarraporto filiiĝis al la cit- 

ita asocio dum la lasta jaro 18 divers- 
aj sport-organizoj, kiuj en siaj kadroj 
havas multnombrajn sekciojn. Ĉe la 
Lab. Olimpiado en Vieno la brita taĉ- 

! mento estis tre malgranda, sed gajnis 
la kvaran lokon el la 22 konkurantaj 
naciaj reprezentantaroj. Ĉe la naciaj 
gimnastikaj konkursoj okazintaj en la 
Kristala Palaco troviĝis 350 partopren- 
antoj. Bedaŭrinde okazis disputo inter 
la brita k holanda sport-asocioj rilate 
al la vizito de la unua al Holando, sed 
espereble la afero decidiĝos per reci- 
proka aranĝo. SATEB.

Paroloj ne suficas!
J. Bitrger Mei. gemi.: „In einem kŭhlen Grunde*.

Bovido blekas ĝeme 
en la buĉejo kort9; 
helpvokas ĝi krurtreme 
pro tini de frua niort9.

Laŭtdiras du virinoj 
kun larmoj de kompa?: 
^Kruelaj hominklinoj!" 
„Terura kulturstat9 ! “

Sed jam post unu horo 
aĉetas por la fest9 
la du en bonhumoro 
viandon de la best9.

Foriĝas ja suferoj 
ne per kompat-parol9, 
ĝin faras karakteroj 
kun tre agema voi9. 1 Mankis en la manuskripto indiko de la 

sumo. — Red.

ĈIUJN
de vi bezonatajn esperantujojn, 
el kiu ajn eldonejo (librojn, bro- = 
surojn, lernilojn ktp) vi povas 
mendi ĉe la =
ADMINISTRACIO DE SAT, |j
Kolmstrasse 1, Leipzig 0.27. =
Notu bone tion en la memoron 
k neniam forgesu, ke aĉetante =
ekskluzive ĉe SAT vi tre efike 
helpas al ĝi por „ŝtopi la breĉon"!

IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIN

Stranga sinteno de 
aŭstria sindikato.

Kiel en aliaj landoj, ankaŭ en Aŭ- 
strio ekzistas diversaj sindikatoj, di- 
versaj ne nur laŭprofesie, sed krome 
laŭ politika partieco. Ekzistas do krist- 
anaj, germannaciaj, socialdemokrataj, 
eĉ faŝismaj sindikatoj, kiuj konkuras 
unu kontraŭ la alia, argumentante per 
politikaj devizoj k per cito de la avan- 
taĝoj, kiujn la membroj ĉe la koncerna 
sindikato ĝuas. Tiuj avantaĝoj konsist- 
as el salajrokontraktoj, sindikata mon- 
subteno (krom la ordinara) dum sen- 
laboreco k dum maljunaĝo, advokata 
helpo ĉe procesoj kontraŭ entrepren- 
istoj, perado de malmultekostaj bilet- 
oj por teatroj, banejoj ktp.

La senlaborula subteno estas la plej 
grava avantaĝo, sed ĝi tre diferencas 
ĉe la diversaj sindikatoj. Ekzemple la 
metallaborista sindikato (temas nur 
pri la socialdemokrataj sindikatoj, ĉar 
la cirkonstancojn ĉe la aliaj mi ne 
konas) donas al siaj senlaboraj mem- 
broj po 6 ŝil. dum 12 semajnoj (do 
sume 72 ŝil.), egale kiom longe la mem- 
breco daŭris. Aliflanke la industriofic- 
ista sindikato gradigas la subtenon laŭ 
daŭro de la membreco k ĝis antaŭ ne- 
longe la senlaboraj membroj rericevis 
80°/o el sia pagita kotizo kiel subten- 
on. (La restaj 20” 0 perdiĝas kiel ad- 
ministraj kostoj.) Kompare senlabora 
industrioficisto post 25-jara membreco 
ricevis kiel subtenon sume ? 1 sii., sed 
senlabora metallaboristo nur 72 ŝil., 
kvankam la membrokotizo de la ine- 
tallaborista sindikato ĝenerale estas 
pli alta ol tiu de Ia industrioficista. 
Kaŭzo de tio, laŭ mi, estas la fakto, 
ke la metallaboristoj estas pli „solid- 
araj’* k nekritikemaj. dum industriofic- 
istoj ne emas aliĝi al la sindikato (pro 
burgeca pensmaniero) k tial oni devas 
ilin logi per tiaj privilegioj.

Antaŭ kelkaj monatoj la industriofic- 
ista sindikato iom malplibonigis siajn 
kondiĉojn. Nun ankaŭ senlaboraj mem- 
broj devas pagi la plenan (!) kotizon. 
Pro la terura senlaboreco la elspezoj
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de la sindikato kreskis, la enspezoj 
malkreskis. Tamen jus mi eksciis, ke 
la sindikato aĉetis propran domon (en 
burgeca kvartalo de Vieno) por siaj 
oficejoj!

Estus interese, se la SAT-anoj inter- 
ŝanĝus siajn spertojn rilate al la sin- 
dikatoj (subteno, kotizo por senlabor- 
uloj). Ni ne volas pagi kotizojn, por 
ke kelkaj personoj havu bone pagat- 
ajn postenojn aŭ por ke la sindikatoj 
aĉetu domojn je kostoj de siaj plej 
malriĉaj membroj. Klarvidulo.

Mi volus fariĝi prostituino!
La sekvanta letero venis al la redak- 

cio de "Laborista Gazeto'6 (Vieno) k 
estis publikigita en ĝi. Ĉar ĝi estas do- 
kumento de nia tempo, mi opinias, ke 
ĝia enhavo koncernas ne nur la leg- 
antojn de la aŭstria gazeto, sed la tut- 
mondan proletaron. Tial mi tradukis 
ĝin esp-en. Jen ĝia enhavo:

Verku koncize! Ne skribu pri bagateloj 
aŭ lokaj negravaĵoj!

Mi permesas al ini peti el vi iuform- 
on. Estas eble, ke ĝis nun ankoraŭ ne- 
niam oni demandis vin pri tia afero. 
Mian decidon kaŭzis la terurege mal- 
bonaj tempoj. Jam antaŭe mi petas vin 
doni al mi precizan k definitivan res- 
pondon. Estus tute sencele konsoli min 
per espero je pli bonaj tempoj aŭ je 
momenta helpo per mallongdaŭra sub- 
vencio aŭ eĉ per havigo de posteno, 
kiun oni denove perdos jam morgaŭ. 
Ĉar ĉio tio estas ja nur mallongdaŭra. 
Mia decido staras firme! Do, mi volus 
demandi — kiel mi venas sub la po- 
lican kontrolon? Mi volus fariĝi pub- 
likulino! Sed mi ne volas agi sekrete, 
sed sub kontrolo.

Mi estas 25-jara, katolika, needzin- 
iĝinta, naskita en Supra Aŭstrio, nun- 
tempe senlabora, ĉis antaŭ 2 monatoj 
mi estis domservistino. Depost mia 4-a 
vivjaro mi vivis ĉiam inter fremdaj 
homoj. Mi povas diri: „Mi naskiĝis 
servante'4. Jam kiam mi estis ankoraŭ 
infano, mi devis paŝti la brutarojn de 
la kamparanoj, por ke ili zorgu pri 
mi. Depost kvar jaroj mi havis mult- 
ajn postenojn kiel domservistino. Eĉ 
ne unu el la postenoj estis bona. Se iu 
posteno estis iomete kontentiga, la 
sinjoro de ĉi tiu opiniis nepre, ke la 
fraŭlino devas taŭgi ankaŭ por lia lito. 

En la Administrejo troviĝas malgranda kvanto da jenaj libroj, kiujn ni ŝatas vendi 
al niaj membroj kun eksterordinara prezredukto. Ĉar la provizo ne estas granda, plej 
rapida mendo estas rekomendinda. — La afranko estas entenita.

Nur por niaj membroj! Nur por niaj membroj!
Kontraŭ antaŭa pago!

Administracio de SAT, Kolmstrasse 1, Leipzig O 27.

Dancu Marionetoj, simple bind., . . . anstataŭ 3.40 mk. nur .... .... 1.50 mk.
Viktimoj, broŝ.......................................... V 4.50 „ >> • • • • .... 2.00
Tragedio de la homo, broŝ................... M 3.00 „ o • • • • .... 1.50 n
Pilgrimo, broŝ..........................................

9) 1.60 „ » • • • • .... LOO
Kompleta Gramatiko de Esperanto,bros. 4.50 „ • • • • . . . .2.50

En miaj du lastaj postenoj tio ne okaz- 
is. Sed anstataŭe mi devis laboregi 
dum tutaj noktoj k ricevis nur mal- 
multe da manĝaĵo. La salajro, kiun 
oni pagis al mi, konsistis el tre etaj 
partopagoj. Ne maloftaj estis la tagoj, 
dum kiuj mi laboris de la 6-a matene 
ĝis la 24-a nokte. Sed nun — tro 
sufiĉe.

Mi petas rapidan k precizan res- 
pondon. Bonvolu skribi al mi: Ĉu 
miaj gepatroj devas sciiĝi tion, kia mi 
fariĝis? Ĉu la prostituo kaŭzos mal- 
utilojn al mi? Post kelka tempo, kiam 
mi estos ŝparinta monon, mi volus 
vojaĝi eksterlanden. Ĉu mi kiel pros- 
tituino ricevos pasporton? Ĉu prosti- 
tuo kaŭzas malutilon por ebla pli mal- 
frua edziniĝo? Mi dankas vin pro via 
helpo. Miei F.

Voko el la profundo! Ĉu ĝi estos 
aŭdata?? Jes, certe, — sed vane! Mul- 
te gaj estas la viktimoj, kiuj kuŝas sur 
la vojo de la mortanta kapitalismo. Ĉu 
ankaŭ vi, K-do, K-dino, volas fariĝi 
viktimo de la pereanta sistemo? Certe 
ne! Tial ni ne volas atendi ĝian lastan 
elspiron, ĉar ĝis tie — laŭ la parolado 
de la socialdem. gvidanto Otto Baŭer 
— povas pasi ankoraŭ kelkaj jarcent- 
oj. Ne, ni ne volas, ke la kapitalismo 
mor t adu trankvile, ni volas ĝin sufoki! 

plej prefere ankoraŭ hodiaŭ!
K. Gelmayer (17177).

Ml VOLAS SCII...
1. Ĉu ekzistas homoj, popoloj, gent- 

oj, kiuj havas apartajn malfacilojn, 
lernante, parolante, prononcante espe- 
ranton?

Ofte mi aŭdas esperanton parolata 
laŭ maniero neplaĉa, nekorekta. Tial 
mi demandas, ĉu naturaj kondiĉoj 
pravigas koncernajn parolantojn.

2. Kiu prononcas esperanton plej 
korekte? Ĉu ĉiuj imagas prononci ĝin 
korekte? Ĉu iuj konscias, ke ilia pro- 
noncado ne estas korekta? Ĉu ie ne 
ekzistas provoj korekti, unuecigi pro- 
noncadon?

3. Kiu povas informi min, kiom da 
lingvoj ekzistas en Ĉinio? Kiomgrada 
estas la diferenco inter ĉina k japana 
lingvoj? Ĉu ekzistas pluraj japanaj 

lingvoj k kiuj? Kiom da lingvoj ek- 
zistas en Hindio?

Mi provis per korespondado ekscii 
pri ĉi tio, sed vane. Skizante la mond- 
bildon laŭlingvan en miaj propagand- 
paroladoj, mi ofte sentas breĉon pro 
nescio pri tiuj demandoj. 5320.

POR NIA MEDITO.
NEOTRALO.

La timo, kiu paralizas, la deziro ne- 
niun malkontentigi, decidigas multajn 
personojn ne manifesti praktike siajn 
sekretajn preferojn. Temas do tiaokaze 
pri ekstera neu t ralo, pri neŭtralo en 
la kampo de Pagado, neniel pri intima 
neŭtralo, kiu restas vera en la mensa 
kampo. Ĉe la mizeruloj, kiujn sen- 
kompataj mastroj kontrolas k turmen- 
tetas, ĉe tiuj, kiuj silentas por ne perdi 
la ĉiutagan panon, per kiu ili k iliaj 
infanoj vivas, ni komprenas tian sin- 
tenon. Tre malmultaj havas la necesan 
energion por la martiriĝo; ni ne post- 
ulu de ĉiuj homoj, ke ili estu herooj. 
Tia neŭtralo ŝajnas al ni tamen kon- 
damninda ĉe la karieristo, kiu uzas 
ĝin kiel ŝtupon aŭ ĉe tiu, kiu alpren- 
as ĝin pro manko de volo.

Male, la neŭtralo fariĝas necesa, 
kiam oni scias neniom pri iu afero, iu 
problemo. Se la popolo ofte estas 
trompata de lertaj intrigantoj, tio 
okazas, ĉar ĝi forgesas pripensi. Mult- 
aj ne scias dubi; prefere ol resti atend- 
antaj, ili alprenas, sen antaŭa ekza- 
rneno, la sintenon aŭ la opinion de 
tiuj, kiuj ilin ĉirkaŭas. Tamen, nenia 
scienca progreso estus ebla, se la se- 
riozaj esplorantoj ne pridubus la kred- 
ojn, eĉ universale konsentatajn, aŭ se 
ili ne postulus pri ĉiu aserto, ke ĝi 
baziĝu sur nerefuteblaj pruvoj.

La neŭtralo estas nepre necesa en 
la teoria kampo, rilate al la hipotezoj, 
kiujn nenio malkonfirmas nek pravig- 
as; k, en la praktika kampo, rilate al 
la aferoj aŭ problemoj, kies funda- 
mentojn ni tute malkonas. La granda 
merito de Kartezo (Descartes) estis 
insisti pri la gravo de T dubado kiel 
metodo, k pri la neceso atingi ĝis la 
evidento, antaŭ ol decidi. Mi decidis, 
li skribis, ,,neniam akcepti iun aferon 
kiel veran, pri kiu mi ne scius, ke ĝi 
estas evidente tia; tio signifas eviti 
zorge la trorapidema on k la deantaŭ- 
an juĝon k kompreni nenion plian en 
miaj juĝoj ol tion, kio prezentiĝus tiel 
klare k tiel precize al mia spirito, ke 
tni havus nenian okazon ĝin pridubi?6

Tiu ĉi regulo elmontriĝis ekstreme 
fruktodona, eĉ multe pli ol ĝin kred- 
is Kartezo k liaj samtempuloj.

L. Barbedet (Barbedette). 
Profesoro pri filozofio.
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La klasbatalo tra la mondo
El Kanado.

En la kanadaj senlaborulaj tendaroj 
oni reduktis la jam tre malaltajn sa- 
lajrojn. Komence oni venigis tien sen- 
laborulojn por fari necesan laboron 
ŝosean kontraŭ potaga pago de 2 doi. 
(1 doi. = 100 cendoj). El tiu sumo 
oni ĉiutage, deprenis 75 cendojn por 
nutro.

La elspezoj estis komence dividitaj 
inter la provinca k federa instancoj. 
Estiĝis malkonsento inter ĉi-lastaj. 
Tiam pro diversaj pretekstoj oni pos- 
tulis, ke la tendaranoj ĉiumonate la- 
boru 120 horojn kontraŭ pohora- pago 
de 25 cendoj. Post dekalkulo de manĝ- 
kostoj restis al tendarano nur monata 
salajro de 7.50 dolaroj.

Kelkloke la tendaranoj rifuzis ak- 
cepti la salajran redukton k dum du 
monatoj ne laboris. Fine la instancoj 
decidis forpeli la aktivulojn el inter 
la protestantoj en unu el la tendaroj. 
Ĉirkaŭe 800 tiam decidis sekvi la for- 
pelitojn al Vankuvero, la plej granda 
urbo en Brita Kolumbio, Kanado.

Senlaborulo.

Salajro de kamplaboristoj en Polio.
En „Laboristo“ K-do Kvapinski, 

prezidanto de 1’kamplaborista prof- 
unuiĝo, donas sekvantan prisalajran 
tabelon, kiun akceptis speciala ŝtata 
komisiono por kamplaboristoj. Jare 
kampulo ricevas
1. kategorio — 160 zlotojn (17 — 18 doi.)

k 15 centfuntojn da tritiko
2. kategorio — 140 zlotojn (15 doi.)

k 15 centfuntojn da tritiko
3. kategorio — 130 zlotojn (14 doi.)

k 15 centfuntojn da tritiko
Krome ĉiu kamplaboristo ricevas 

10 hektarojn da grundo por terkul- 
turado k 15 centft. da terpomoj. Loĝ- 
ejo ankaŭ estas donata al ili. Do la 
plej bone pagataj kamplaboristoj ri- 
cevas jare, se oni transkalkulas la 
kompenson de Enceva taj objektoj, 600 
zi. (67 doi.)! La aliaj kategorioj eĉ 
ne perlaboras tiom!

Sodai. Gazetinformejo Esp-ista, Varsovio.

La unuecfronto de malsupre.
La 7. 6. konferenco el sindikataj 

funkciuloj de la Berlina Elektro-AK 
unuanime akceptis jenan rezolucion, 
imitindan de ĉiuj germanaj Gek-doj: 
„La hodiaŭ . . . kunvenintaj libersin- 
dikataj Bevag-funkciuloj (Berlina Elek- 
tro-AK) komisias al la ĉeestantaj sin- 
dikataj delegitoj de (la diversaj sin- 
dikatoj), ke ili senhezite instigu la 
gvidasociojn verki bazon por la 
kreo de komuna maldekstra elekto- 
kuniĝo Socialdem. Partio Germ. (SPG)

— Komunista Partio Germ. (KPG) 
aŭ kunigo de Tlistoj. Miloj da funk- 
ciuloj k milionoj da laboristoj k sa- 
lajruloj atendas en la nuna momento 
de plej granda danĝero por la plu- 
ekzisto de Tlaborista movado, post

longjaraj eraroj de ambaŭ flankoj — 
konsciiĝon! Kreu la ondon de entuzi- 
asmo, kiun atendas dekmiloj da funk- 
ciuloj por venki per nerezistebla im- 
peto la komunan malamikon de T la- 
boristaro, la faŝismon, por ĉiam! Ĉi 
tiu rezolucio estu transdonata ankaŭ 
al la estraro de SPG k al la Centra 
Komitato de TKPG.“ 16 900.
Kontraŭleĝa agado en Ĉeĥoslovakio.

En Ĉeĥoslovakio, precipe en la slo- 
vaka parto, la demokrata registaro 
malpermesis en multaj urboj festadon 
de 1 unua de majo, kvankam ĉi tiu 
lago estas leĝa laborista festotago en 
la lando! Malgraŭ la malpermeso oni 
tamen vidis sur la stratoj centmilojn 
postulantaj laboron k panon k mani- 
festaciantaj kontraŭ minacanta impe- 
riisma milito. — La provinc-estraro de 
Slovakio malpermesis ĉiun „Ieĝan or- 
ganizadon* 4, de 1’kom. partio, laŭ para- 
grafo farita en 1875 de T hungara in- 
ternministro! Virgi.

•w
Teroro kontraŭ Japana Proleta Esp-ista 

Unuiĝo.
La 2-an de majo en Tokio 6 anoj 

de Japana Proi. Esp-ista Unuiĝo estis 
arestataj pro la polica supozo, ke ili 
vigle agadis por rekonstrui la Fede- 
racion de proi. kultur-organizoj ja- 
paniaj, kiu lastatempe suferis teruran 
subpremon. Japana Proi. Esp. Unuiĝo 
havas ĉefoficejon en Tokio k 5 sek- 
ciojn en la tuta lando k publikigas 
sian organon „Kamarado“. La 6-an la 
arestitaj K-doj unuigante postulis li- 
berigon de senmotiva aresto. Kom- 
preneble Ia polico ne akceptis la post- 
ulon k ili komencis malsatstrikon en 
la malliberejo. Stelaro.

Mondprotesto kontraŭ Usona teroro 
kontraŭ negroj!

Kiel antaŭ 5 jaroj la tutmonda la- 
boristaro impetege protestis en kun- 
venegoj k ofte spontaneaj manifestaci- 
oj kontraŭ la ekzekuto al Sako k Van- 
ceti, tiel hodiaŭ en la eŭropaj ĉefurb- 
oj k multaj aliaj lokoj okazas grandaj 
protest-kunvenoj por malhelpi novan 
krimegon de la usona kapitalismo: la 
ekzekuton al ok junaj negroj (en aĝo 
de 15—20 jaroj!), fiksitan por la 24-a 
de junio.

Kial ili estis kondamnitaj? Ĉar ili 
estas negroj! Pro nuraj rasaj konsi- 
deroj! Ilia laŭdira krimo? Ke ili per- 
fortis du blankhaŭtajn prostituinojn, 
pri kio ekzistas nenia pruvo (la vir- 
inoj mem protestis kontraŭ la kulp- 
igo al la junuloj)!

La patrino de du el tiuj malfeliĉaj 
knaboj travojaĝis la eŭropajn ĉefurb- 
ojn k paroladis antaŭ la indignitaj la- 
boristaj amasoj. La amasa protesto 
sukcesis prokrasti la plenumon de T 
juĝo. Ĉu ĝi sukcesos ĝin malebligi?

RELIEFAJ OKAZINTAĴOJ.
La nova germana registaro dekretis la re- 

starigon de 1’Hitleraj ataktaĉmentoj, malalt- 
igis la senlaborulan subvencion je 23°/o, im- 
postis plie la salajrojn, malpliigis la rentojn 
de militinvalidoj, malpliigis la impostojn de 
('industriistoj. Gi projektas instali „volontul- 
an laboron4' (t. e. laborservo simila al milit- 
servo) k koloniigon sur la kamparo.

La registaroj de la sudaj ŝtatoj germaniaj 
(Bavario, Badeno, Virtembergo) kontraŭstar- 
as la dekretojn de Tregua registaro pro po- 
litika malinterkonsento.

Okazis teatrece aranĝita politika proceso en 
Romo kun la celo kompromiti la koutraŭ- 
faŝistajn italajn organizojn en eksterlando, 

l Unu akuzito estas kondamnita je morto k 
mortpafita, la aliaj je 30- k 10-jara malliber- 
igo.

Atenco kontraŭ Musolini, laŭŝajne farita de 
provokisto por popularigi denove la figuron 
de la ĉefbandito, malsukcesis — kompreneble. 
„La Duce estas nevundebla44, skribis triumfe 
la faŝistaj organoj. La atencinto estas mort- 
pafita.

ĉe la Lozana (Lausanne-a) konferenco pri 
inilitŝuldaj pagoj la politikistoj de 1 Entento 
konsentis plian pagprokraston al Germanio.

Pri la cetera solvo de Triparpaga problemo 
regas plena malunueco de Tvidpunktoj ger- 
inana. franca k brita-itala. Same en la Ĝeneva 
malarmada konferenco neniaj pozitivaj re- 
zultoj videbligas.

Usono ne konsentas redukti la ŝuldojn de 
siaj eŭropaj kreditoroj, se ĉi tiuj ne reduktas 
sian inilit-armilaron.

H. Barbus, R. Rolan, Sinkler, Ajnŝtejn k 
kelkaj aliaj eminentuloj kunvokis la labor- 
istajn k pacismajn organizojn al kongreso 
kontraŭ la imperiisma milito k por ŝirmo al 
Sovetio, kiu estas okazonta dum julio en 
Ĝenevo.

150 000 tekslaboristoj en la regiono de 
Lodz (Polio) ekstrikis kontraŭ salajra mal- 
altigo je 25°/o.

Usonaj eksmilitantoj aranĝis grandajn pro- 
testmanifestaciojn kontraŭ la registaro pro 
malaltigo de la kompensa sumo, kiu estas 
pagata al ili.

Forta movado distingiĝas en Usono pot for- 
igi la leĝon pri alkoholmalpermeso; la regist- 
aro ŝajnas decidita cedi iuforme al tiu 
animstato.

Por ke „LA NOVA EPOKO11 
pluvivu

17013 S. Aarse (Amsterd.) guld. 6.—
1 fr. fr. 50. —

Parizaj naturamikoj fr.fr. 10.—
55 fr. fr. 25. —

Malleviĝita studenta organizo.
En la universitato de Kaŭnas (Lit.) 

fondiĝis en 1931 organizo de maldek- 
straj niarksanoj „Aurora“. ĉi estis bone 
akceptata k varbis 200 membrojn, ri- 
cevis du mandatojn en la studenta kon- 
silantaro, sukcese konkurencis al kle- 
rikalaj k faŝistaj organizoj. El socialist- 
aj stud. unuiĝoj ĝi estis la plej forta. 
Reakciaj studentoj kelkfoje, eĉ per 
fostoj, atakis marksanojn, sed vane. 
Komence de majo tiu organizo laŭ 
rektora ordono ĉesigis sian laŭleĝan 
vivon. Kaŭzoj? Suspekto pri komunis- 
mo. Notinde estas, ke la rektoro estas 
„socialisto" ankaŭ, eksministro de la 
demokrata registaro, kiun renversis la 
faŝismo. . K. Vincas.
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DISKUTEJO:
Kial oni ne plu parolas

pri la socia revolucio?
Kiam la laborista movado ekkresk- 

is, sed ankoraŭ estis sufiĉe malforta 
— antaŭ kelkdek jaroj —, oni ofte 
parolis pri la socia revolucio. La burĝ- 
aro eĉ treege timis ĝin k ĉiarimede 
subpremis la porsocialisman propa- 
gandon, por malebligi revoluciajn ag- 
ojn. Tiutempe en la parlamentoj sidis 
aŭ neniu aŭ areto da laboristpartiaj 
reprezentantoj. Kiam unu el tiuj mal- 
multaj lab. deputitoj paroladis, la tuta 
burĝa klaso ekaŭskultis k ĝia gazetaro 
dediĉis longajn artikolojn al la vortoj 
de l’„renversulofcfc, kiu minacis la bal- 
daŭan mondrevolucion.

Depost tiam ja ĉio ŝanĝiĝis. Hodiaŭ 
en la parlamentoj sidas ne unu, sed 
dekoj aŭ eĉ centoj da lab. reprezent- 
antoj, kiuj kelklande eĉ partoprenas en 
la registaro. Sed iliajn paroladojn la 
burĝaro preskaŭ ne atentas k ĝi ankaŭ 
ne plu timas pro ili. Plej ofte oni de- 
cidas rekte kontraŭ la deziroj de la 
lab. deputitoj. Sed nenio okazas, ĉiuj 
silentas k neniu — krom la faŝistoj — 
mencias la vorton ^revolucio’’.

Mi ŝatus ekscii klarigojn pri tiu 
stranga stato, sed oni evitu la konat- 
ajn k demagogiajn argumentojn.

16 462.

Pri la framasonio.
Mi tuj diru, ke per sia ritaro k per 

sia doktrino la framasonio iom varias 
laŭ la landoj k eĉ laŭ la diversaj lo- 
ĝioj; sed ĝia idealo estas ĉie la sama: 
ĝi celas al la justo en la Socio k al 
la frateco inter ĉiuj homoj. La fra- 
masonoj prave fieras pri tiu sia celo 
k pri sia laboro, k tial mi miras, vere, 
ke iu inteligenta viro povas ilin juĝi 
tiel maljuste, kiel K-do 8004. Lia ar- 
tikolo, en la n-o 387, de la komenco

Kiel mi havigos al mi 
belajn ilustritajn plurkolorajn 

POŜTKARTOJN
kiuj simboligas la idealon

DE SAT "
Serion de 5 tiaj artaj kartoj 
liveras kontraŭ pago de 

0,50 mk. g.
Administracio deSAT 
Leipzig 0.27, Kolmstr.

ĝis la fino estas nur ia kolekto da krud- 
aj kalumnioj, ia teksaĵo el stultaj mal- 
veroj. En ĝi troviĝas la kutimaj atak- 
oj de la katolika pastraro; mankas nur 
la diablo, prezidante mem iliajn in- 
ferajn kunvenojn. Kompreneble mi ne 

1 donos al mi la penon rebati tielajn 
■ senbazajn asertojn; la mensogon, ab- 
surdan, groteskan, oni ne refutas: ĝin 
oni preterlasas, ridante. Ho! tiuj ger- 
manaj fratoj niaj, kiuj pagas kotizon 
de 150 plus 50X12=750 markoj, t. e. 
4500 frankoj; tondro! tiuj vere ne 
suferas pro la krizo. Sciu ankaŭ, vi 
profanuloj, ke ĉiu membro en ĉiu loĝio 
devas solene juri, ke li prisilentos la 
framasonan sekreton sub puno per 
morto. Kaj kiu iam scios, kiom da 
fiagoj oni devas meti sur la konton 
de tiuj sindirantaj filantropoj? Kiu 
povus koni ĉiujn murdojn kronitajn 
de tiu institucio, kiu stultigas k sub- 
premas la popolon? — Brrr! Tio estas 
vere terura, tremiga, abomena! Tial 
mi haltas, konsilante nur al nia K-do, 
ke li iom studu la historion de la fra- 
masonio en seriozaj verkoj, aŭ, se li 
ne havas sufiĉe da tempo por tion fari, 
ke li simple legu en nia Plena Vortaro 
Ia difinon pri la framasono: ĝi estas 
iom konciza, sed tre ekzakta. H. B.

SENNACIULA LIBERPENSULA PA60
Redakcia adreso: ADOLF WALDNI ANN, lllerstr. 8, BREMEN, Germanio.

Proklamo.

La Gvida Komitato de la Internacia 
Liberpensula Unuiĝo kun kontento ek- 
sciis, ke la hispana registaro dekretis 
la nuligon de la Jezuita Ordeno en 
sia lando.

Kvankam ankaŭ en aliaj ŝtatoj ek- 
zistas kontraŭ la jezuitoj leĝoj, kiujn 
Romo devas toleri, tamen la Papo 
provas ŝajnigi, ke la jezuitoj en His- 
panujo estas martiroj, same kiel li 
provis pravigi la kontraŭrevolucian 
agadon de la katolika eklezio en Mek- 
sikio, fiprezentante la procedon de la 
meksika registaro kiel persekuton al 
religio.

Fakte nur la celado por la propra 
vivo devigis la junan hispanan respub- 
likon sekurigi sin per ekstermo de 
ĉiuj sekretaj kaŝejoj de kontraŭres- 
publika agitado. Al tiuj kaŝejoj apar- 
tenas unuavice la Jezuita Ordeno k 
la sponta kontraŭeklezia movado en 
la hispana popolo sin turnis laŭ bona 
respublika instinkto precipe kontraŭ la 
jezuitoj.

Miloblaj ekzemploj ekzistas en la 
historio pri la pereiga socia agado de 
1’ jezuitoj. Ni citu ci tie nur la batalon 
de la jezuitoj kontraŭ moderna lernejo, 
en Hispanujo siatempe fondita de 
Francisko Ferer (Ferrer). Oni lin mort- 
igis pro tiu kuraĝa progresema entre- 

preno. Ne trankviliĝis la jezuitoj, ĝis ili 
per intrigoj ĉiuspecaj — pri kiuj ili tre 
spertas — atingis lian kondamnon k 
paf-mortigon.

Tiu sola faro de Fjezuitoj pravigas, 
ke ilia danĝera influo en Hispanujo 
radikale estu forigata. Sed ĉi tie ne 
temas pri puno pro krimoj iamaj, sed 
pri sekuro al socia progreso en la nun- 
tempo.

Tial la Gvida Komitato de I. L. U. 
gratulas la repezentantojn de la his- 
pana popolo pro tiu procedo kontraŭ 
la Jezuita Ordeno. Multo ankoraŭ est- 
as farenda. La katolika eklezio, plej 
fidela apogo por monarkismo, en His- 
panujo, postlasis malbonan heredaĵon. 
Sufiĉas ja citi la analfabetojn, kiuj 
svarmas plej abunde ĝuste en tiuj re- 
gionoj, kie la eklezia influo radikas 
en la popolo mem. Necesas tie mult- 
jara pacienca laboro, por fine forigi 
tiun mankon pri kulturo.

Tamen — farita estas la unua suk- 
cesplena paŝo laŭ tiu direkto. Nun est- 
as ebla al la hispanaj liberpensuloj, 
daŭrigi la de Francisko Ferer kornenc- 
itan laboron. Ni liberpensuloj scias, 
ke religio havas radikojn sociajn k nia 
laboro celas racionalismon, estratan de 
veremo.

Instigate de tiu veremo, kiu ja estas 
nur unu el la formoj de justo, ni pro- 

testas kontraŭ ĉiuj trompaj artifikoj 
de 1’ klerikaro k per ĉiuj fortoj ni klo- 
podos, subteni niajn samideanojn en 
Hispanujo sur ilia vojo al libero!

Por la Gvida Komitato de I. L. U. 
(lnternacia Liberpensula Unuiĝo).

La sekretario: Tli. Hartvig. La pre- 
zidanto: Dr. M. Tervanj (Terivagne). 
La membroj de la Gvida Komitato:
M. Zivers (Sievers), Berlin, Dr-o. B.

Milde, Prago, Fr. Bonzai, Vieno.
El „La Ateisto" N-o 4, 1. IV. 32.

Prireligia statistiko.
La Ekleziastiko (Ecclesiastica) pub- 

liĝikis en sia n-o 6 de 1’ 6. II. 32, la 
sekvantan interesan statistikon pri la 
religioj sur tero:
Romkatolikoj: 351 839 665 t. e. 19,0 °/o
Konfucianoj: 304 027 114 t. e. 16,4 °/o
Hinduanoj: 233 997 819 t. e. 12,6 °/o
Mahometanoj: 229 008 599 t. e. 12,5 0/a
Budhanoj: 199 461 632 t. e. 10,8 °/o
Protestantoj: 164 683 026 t. e. 8,9 °/o
Ortodoksaj: 131 460 822 t. e. 7,1 °/o
Idolanoj: 122 239 817 t. e. 6,6 /’.
Neeklezianoj: 76 598 195 t. e. 4,1 ’/.
ŝintoistoj: 16 644 437 t. e. 0,9 •/.
Judoj: 15 731 475 t. e. 0,9 °/o
Nekonatoj: 4 481 733 t. e. 0,2 °/o
Sume: 1 850 174 334 t. e. 100,0 "/o
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Rilate al la diversaj kontinentoj la 
pocentoj estas jenaj:

Afriko Ame- 
riko

Azio Aŭstra- Eŭ-
lio ropo

Romkatolikoj: 3,8 53,1 1,7 22 42,9
Konfuceanoj: 30,5
Hinduanoj: 22,5
Mahometanoj: 37,1 0,1 17,9 0,1 1,8
Budhanoj: 0,1 20
Protestantoj: 3,5 15,4 0,5 62,4 24,3
Ortodoksaj: 3,4 0,4 0,5 4,1 25,3
Idolanoj: 51,2 1 4,6 11,2
Neeklezianoj: 27,8 2,2
Ŝiutoistoj: 1,7
Judoj: 0,3 1,8 2,3
Nekonatoj: 0,6 0,4 0,1 0,2 0,6

100 100 100 100 99,4
11 761.

El Germanio.
Laŭ ordono de Ia prusia kultminis- 

terio neeklezianoj-juninstruistoj dume 
ne plu estos dungataj en publikaj ler- 
nejoj.

Proceso, komencita pro tio de Ia 
^Germana Liberpensula Unuiĝo64 k la 
,,Universala Libera Instruist-Sindikato"6 
kontraŭ la prusia ŝtato, estas perdita 
en la dua instanco antaŭ la supera 
kortumo en Berlin.

Laŭ „La Fajrero" (1.5.32).

En la subŝtato Brunsvigo (Braŭn- 
ŝvajg) la nacisocialista ministro Klagges 
ordonis la malpermeson de la bone 
funkciintaj laikaj lernejoj. Liaj pre- 
tekstoj estis sufiĉe stultaj k senĝenaj: 
„La instruistoj de la laikaj lernejoj 
malbone plenumis sian oficon. El la 
lernejoj ili faris karikaturon de 1’ ger- 
mana popollernejo. En multaj klasoj 
regas pedagogia ĥaoso. La infanoj est- 
as edukitaj al nesufiĉa devo-konscio.66 

Laŭ „La Liberpensulo" (1.5.32).

La plej trafa respondo.
En nia urbeto mortis komunistino, 

ankoraŭ membro de ("eklezio. La ĉef- 
pastro unue rifuzis partopreni la en-

Stalin pli bone fartas 
per pano ol per preĝoj.

Por esti sufiĉe informata mi legas 
ne nur avangardajn, sed eĉ reakciajn 
gazetojn, el kiuj ne malofte mi ĉerpas 
tre interesajn kontraŭdirojn. En portu- 
gala reakcia ĵurnalo „0 seculo66 de 
2. 4. 32 oni raportas pri portugala sol- 
dato, kiu antaŭ kelkaj jaroj entrepren- 
is piedvojaĝon tra Eŭropo kun kelkaj 
amikoj, kiuj mortis dum la vojaĝo pro 
la klimato.

Reveninte al Portugalio li raportis, 
ke dum vizito al Romo li petis gastig- 
on ĉe la papo, kiu konsentis ŝirmante 
lin dum 15 tagoj en la pilgrima hotelo. 
Poste li trapasis aliajn landojn, kies 
estraroj eĉ pagis al li la gastelspezojn. 
Sed en Sovetio oni postulis de li, tute 
senmona, ke li laboru almenaŭ 4 hor- 
ojn ĉiutage ĉe fervoja konstruado por 
rajti konsumi. Li konsentis, kvankam 

16 900.

en Detn- 
miris mult-

toni bigon: „Komunistinon mi ne en- 
tombigos!” Tamen li fine konsentis 
paroladi ĉe la tombo. Tie li alparolis 
la ĉeestintajn Gek-dojn: „Ĉiuj vi, sen- 
diuloj, kiuj vi estas kunvenintaj ĉi 
tie!66

La respondo al tia impertinenta 
parolado ne estis prokrastita longe. 
Dum baldaŭ okazinta kunveno granda 
parto de Fpartoprenintoj decidis eks- 
iĝi el la eklezio. Eksiĝis tiam 14 vir- 
inoj, 10 viroj k 7 infanoj. Ni nun 
klopodas instigi pliajn Gek-dojn, por 
ke ili eksiĝu.

El Usono.
Superstiĉo.

Dum la „simi-proceso” 
Tenesi (Dayton-Tennessee) 
aj liberpensuloj pri la fakto, ke in- 
struisto, klariginte al siaj lernantoj la 
evolu-teorion de Darvin, estis eksig- 
ata el la ofico, akuzata k kondamnata. 
— Jen pruvo pri la animstato de mult- 
aj instruistoj en Usono, precipe en la 
sudaj ŝtatoj:

Profesoro O. A. Boŭdn (Bowden) de 
la ŝtata instruista seminario en Nov- 
Meksiko, faris enketon ĉe instruistoj, 
negocistoj, metiistoj ktp. pri la de- 
mando, ĉu ili kredas, ke veterŝanĝoj 
k sanigoj povas esti atingataj per 
preĝado. — En Ia lasta kongreso de 
la Usona Instruista Unuiĝo en Nov- 
Orleano li publikigis la rezulton de 
Ia enketo: El 100 instruistoj 78 kred- 
as al sanigoj per preĝado. Inter la aliaj 
profesioj 76 jesis la demandon.

Laŭ „La Fajrero" — 11 761.

Pri la kontraŭeklezia 
batalo en Meksikio.

Je Ia 21. 12. 1931, por la urbo k la 
ŝtato Meksiko estis dekretita, ke la 
nombro da pastroj en tiu ĉi distrikto 
ne estu pli alta ol 25; same la nombro 
da eklezioj havantaj permeson fari 
diservon estis fiksita je 25. Laŭ tiu beat.

grumblante, por 30 tagoj k povis dum 
tiu tempo rimarki, ke tie ne ekzistas 
nudpiedaj nek ĉifonitaj homoj; sed li 
aldonas, ke tamen li ne kredas al long- 
tempa daŭro de Freĝimo, ĉar tie mank- 
as pastroj k preĝejoj estas transform- 
ataj en ŝtatajn grenejojn, al kiuj Ia 
laboristoj iras por sin provizi ... Mi 
emas kredi, ke se Stalin gastigus lin 
tiel parazite kiel la papo, li certe kred- 
us al longtempa daŭro de Freĝimo. Be- 
daŭrinde por li, li ne eksciis antaŭe, 
ke „ĉe Stalin tiu, kiu volas manĝi, dev- 
as labori6-, dum ĉe la papo „sufiĉas 
preĝi", por ke la fruktoj falu de la 
ĉielo tute maturaj. Konklude li diris, 
ke ĉe sia reveno trapasante Hispanion, 
ankaŭ tute senmona, li estis devigata 
tie labori en minejoj por manĝi, sed li 
forgesis precizigi, kiom da horoj oni 
laborigis lin ĉiutage; pri tio mi mem 
povus diri miajn spertojn: Por ajna

da

Ja- 
la

Por ĵ
de-»

dekreto do estas fermotaj 260 preĝej- 
oj k kapeloj ĝis nun uzitaj por diservo.

Sama dekreto por la ŝtato Malsupra 
Kalifornio difinas la nombron 
pastroj en tiu distrikto je 2.

Laŭ onidiroj ankaŭ en la ŝtato 
lisko oni intencas dekreti, ke 
nombro da pastroj estu nur po du 
100 OOO loĝantoj.

En la tutmeksikia parlamento, la 
putito Davila proponis esprimi mal- 
aprobon al la gubernatoro de Fŝtato 
Oaksaka, Francisko Bopez Cortes, ĉar 
ties edzino kunlaboris en komitato por 
pilgrimado. Same oni esprimu mal- 
aprobon al ĉiuj publikaj oficistoj, kiuj 
toleras la katolikan kredon en sia 
domo. La propono estis akceptita.

Laŭ katolika fonto 16 900.

551 petskriboj al la Vatikano 
por sanktuligo k beatuligo.1

Ne malpli ol 551 proponoj por sankt- 
uligo k beatuligo estas senditaj al la 
Vatikano el la diversaj popoloj: 57- 
oble oni petas la sanktuliĝon, 494-oble 
la beatuligon. Interesa estas la nom- 
bro el la diversaj nacioj. Proponitaj 
kiel sanktuloj k beatuloj estas: 6 ger- 
manoj, 1 aŭstro, 116 francoj, 6 angloj, 
1 ĉeĥo, 13 belgoj, 2 svisoj, 3 irlandan- 
oj, 55 hispanoj, 2 holandanoj, 271 ital- 
oj, 6 hungaroj, 4 jugoslavoj, 4 por- 
tugaloj. Ho ve! kie restas la rusoj? Ĉu 
ili eble mem rezignis? Ni kredas, ke 
jes. Sed ne nur Eŭropo havas ĉielanojn. 
12 usonanoj, 2 mez- k 21 sudamerik- 
anoj, 24 azianoj k 2 aŭstralianoj estas 
maturaj por ĉielaj rezervitaj sidlokoj.

Ho ve! kion diros Hitler? Ĉu li ne 
riproĉos al Brŭning? 116 francoj k nur 
6 germanoj. Terurega afero! Ĉu la 
francoj eble estas favoritaj, ĉar ili jam 
delonge havas la disigon de ŝtato k 
eklezio? W.

1 Beata (feliĉega); angle: beatified, france: 
, germane: selig.

laboro la minimuma daŭro estas 8—12 
horoj.

Kiomfoje tiu kompatinda soldato 
sopirus la sovetiajn 4 hgrpjn! Se li ja 
estas ambicia! Tiutempe, en Sovetio, 
li sendube preferis Ia papojn k tial 
vizitis preĝejojn pof rakonti al ekleziaj 
reprezentantoj sian ĉagrenon, sed .. . 
feliĉe li nur trovis panon. Soares.

Por via 
perfektigo la 

plej taŭga legaĵo:

UNUA LEGOLIBRO
SAT-eldono. 104 pĝ. Pre2o: 1 mk.g.

Administracio de SAT, 
Leipzig O. 27.
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TRA ESPERANTIO
Respondo

al publika letero XI.
Amsterdam, 16. VI. 1932.

Estimata K-do Lanti!
Preskaŭ ĉe ĉiu via publika letero mi 

estis incitita, ensendi respondon, sed 
mi tion neniam faris, ĉar mi ne taksis 
tion sufiĉe necesa. Mi tion tamen nun 
faras, leginte vian XI-an leteron, ĉar 
mi opinias, ke ankaŭ tiuj, kiuj ne sam- 
opinias kiel vi pri la priparolitaj afer- 
oj havas rajton influi k instigi la spi- 
ritojn antaŭ la kongreso en Ŝtutgart.

Se mi volus refuti ĉiujn nelogikaj? 
ojn k kontraŭdirojn en viaj publikaj 
leteroj, mi bezonus almenaŭ tiom da 
loko, kiom vi mem uzis por vi. Mi tial 
volas elpreni kelkajn punktojn, nome 
tiajn, kiuj ŝajnas al mi plej gravaj. 
Viaj argumentoj kontraŭ la kritikantoj 
de la duobla kotizo en la esperanto- 
movado estas sensignifaj k per kelkaj 
vortoj refuteblaj. Mi pagas por partio, 
sportmovado, sindikato, kulturmovado, 
pounu kotizon, sed por esperanto- 
movado du kotizojn. Kial do mi ne 
ankaŭ pagu por partio, sport-, sindi- 
kato- k kulturmovado po du aŭ pli da 
kotizoj? Tio estus absurdaĵo, same 
kiel ĝi estas en esp.-movado. Tute ne 
estas vere, ke estas necesa pagi al ĉiu 
movado apartan kotizon ĉar ĉiu bavas 
apartajn celojn. Demandu aŭstrianojn, 
en diversaj urboj ekzistas laboristaj 
kulturkarteloj al kiuj la laboristo pag- 
as nur unu kotizon k per tio estas ano 
al ĉiuj ligoj laboristaj. Se per taŭga 
kunligo de la LEA-oj estas kunigitaj 
en SAT ĉiuj lab. esp-istoj, kiuj nun 
estas organizitaj, tiam estus multe far- 
ebla, ĉu en propaganda direkto, ĉu en 
kleriga. Tiam la gazeto povos ĉiujn1 
atingi, ne kiel nun, nur malgrandan 
parton. La „dukotiza afero“ estas eble 
laŭ via opinio likvidita, sed cetere ne, 
tion vi bonvolu noti. Ankaŭ viaj ar- 
gumentoj kontraŭ la delegitsistemo k 
pri la tielnomata demokrateco en SAT 
k ĉe la kongresoj estas absolute mal- 
fortaj k nekonvinkaj. Vi skribas, ke, 
se regus delegitsistemo, venus al la kon- 
gresoj nur tiuj, kiuj scias bone paroli 
k oratori, k granda parto de la landaj 
LEA-anoj, laŭ vi aŭ diletantoj aŭ sen- 
laboruloj (?!), tamen ne havas influon 
demokratecan al la movadaj aferoj. Cu 
vi do estas tiel konvinkita, ke dum la 
nuna sistemo venas al la SAT-kongres- 
oj efektive nur tiuj, kiuj estas la veraj 
k taŭgaj gvidantoj de landa k interna- 
cia movado? Tute malprava aserto. 
Se ekzistas delegitoj, kiuj ricevas de 
siaj landaj grupoj la komision defendi 

1 Estas domaĝe, ke la verkintino ne diras 
kiom alta devus esti tiu unusola kotizo. — Red.

antaŭ la internacia forumo la opinion 
de la plimulto en la asocio k oni elekt- 
as delegitojn tiajn, kiuj ankaŭ scias 
paroli k defendi siajn opiniojn, nur > 
tiam estas ebla dum la kongresoj vere 
fruktodona laboro. Ne estas vera, ke 
tiuj, kiuj nur ankoraŭ malbone scias 
la lingvon, ke ili en la landaj organiz- 
oj tamen ne havas la rajton, ili povas 
paroli nacilingve, se ili ankoraŭ ne sci- 
as diri siajn opiniojn esperantlingve, 
ion, kion ili dum SAT-kongreso ne 
povas fari. Tie ili balbutas k nenion 
sukcesas por sia afero. Tiel aspektas 
la nuna stato, la SAT-kongresoj en 
nuna formo estas babilejoj, kiuj ab- 
solute ne alportas ion vere valoran por 
la tutmonda lab. esp. movado. Oni 
ankaŭ argumentis kontraŭ ni, ke estas 
malbone, se nur delegitoj venas alja 
kongresoj, ĉar tiam la simplaj anoj, 
kiuj ne estas delegitaj ne plu povas 
partopreni kongresojn. Kial ne? La 
internaciaj lab. Esperantokongresoj estu 
laborkunvenoj de la LEA-oj k krom 
tio granda manifestacio de lab. esp. 
movado, kiun partoprenu ĉiu esperant- 
isto lab., kiu nur iel povas. Tiuj du 
aferoj estas bonege kunigeblaj. Okazu 
internaciaj lernejoj, klerigaj paroladoj 
k lumbildprezentadoj k tiu unu kon- 
gressemajno estos fruktodona por ĉiuj 
LEA-oj landaj, el kiuj ja finfine kon- 
sistas la tuta lab. esp. movado. Ne 
SAT estas la lab. esp. movado sed la 
LEA-oj. Montriĝas bone, ke la SAT- 
gvidantoj komencas lastatempe kom- 
preni tion. Ĉar kial venis rubriko en ni- 
an gazeton „Ce la Lab. Esp.-Asocioj?“

Estus ankoraŭ multo sur mia koro. 
kion mi volus al vi diri, sed mi 
ne volas tro multe foruzi la spacon k 
paciencon vian. Mi nur ankoraŭ volas 
substreki, ke la gazeto en sia nuna en- 
havoformo ne estas taŭga por lab. esp. 
movado, nek klerige, nek informe. Al 
la diablo jam foje kun tiu malbenita 
supertendenceco, kiu en vero tute ne 
ekzistas. Ĉu mi bezonas legi en gazeto, 
kiu prezentas al mi kiel kleriga organo, 
ke tie la komunistoj faris tiun stult- 
aĵon k alie la soe. demokratoj agis fie 
kiel burĝoj k denove aliloke la anar- 
ĥistoj elverŝas sian galon super la aliaj 
partioj perfidaj? Socialisto tamen ne 
kredas, kion skribas komunisto k ko- 
munisto ne kredas, kion skribas social- 
isto k anarkisto ne kredas, kion la du 
aliaj skribas. Do, kian valoron la tuta 
malbona miksaĵo havas? Nenian.

K-do Lanti, mi estas konvinkita, ke 
vin mem miaj vortoj ne multe tuŝas, 
sed mi direktis ilin ne nur al vi k mi 
estas tre scivola pri la eĥo. Mi finas 
substrekante, ke mi nur tute mallonge 
povis tuŝi la problemojn k ke mi estas 
forte konvinkita, ke SAT, se ĝi ne ĉi- 
jare aŭ venontjare ŝanĝas sian struk- 

turon, tamen ĉiam pli estos pelata per 
la neceso de la evoluo al la ĝusta vojo, 
nome, kunligo de la LEA-oj!

Kamarade vin salutas
Klatilino.

Mallonga rimarkigo. — Mi volonte 
kredas, ke K-dino Kl. estis forte in- 
citata, kiam ŝi skribis sian respondon. 
Por ne pligrandigi ŝian incitiĝon, mi 
simple petas al la legantoj, ke ili bon- 
vole relegu, kion mi jam skribis pri 
la demando; poste ili decidu mem tute 
trankvile, ĉu jes aŭ ne K-dino Kl. re- 
futis miajn „nelogikajojn14. Kaj en jesa 
okazo ili petu, ke ŝi faru konkretajn 
proponojn por aliigi nian organizon en 
Internacion.

Mi esprimis mian opinion k tiun de 
multaj aliaj K-doj; sed estas evidente, 
ke se la plimulto el la SAT-anoj sam- 
opinias kiel K-dino KL, mi estas tute 
preta forlasi la gvidpostenon. Kaj tion 
mi faros eĉ kun granda kontento. La 
aliaj P.K.-anoj ankaŭ kredeble. Dume 
ni defendas nian vidpunkton k aplikas 
nian sennaciecan, senpartiecan Statut- 
on. — E. L.

Al la posedantoj de akcibiletoj 
de la Eldonkooperativo de SAT!

Gek-doj! Kiam siatempe ni starigis 
la bazon por la libroeldonado de SAT 
en kooperativa formo k eldonis du 
seriojn da akcioj (antaŭ ĉ. 8 jaroj), 
la mondo estis skuata de inflacioj k 
malstabilaj monvalorigoj, jen tie, jen 
alie. En tiu tempo rentumiĝo lO-Q'o-a 
por tiaj valorpaperoj, kiaj la akcioj 
de kooperativo, estis normala k ku- 
tima. Sed hodiaŭ tia procento ne plu 
respondas al la ekzistantaj monaj kon- 
diĉoj. En ĉiuj entreprenoj okazis sufiĉe 
grava redukto de Tprocentajo k de 
l'interezoj.

Por fini la nenormalan kondiĉon en 
nia kooperativo, ni decidis, ke d e - 
post la 1. julio 1932 la rentuma 
procento por la akcioj de la koopera- 
tivo estas 6°/o (anstataŭ ĝis nun 
La ceteraj kondiĉoj restas nesan gitaj.

Ni rememorigas ĉi-okaze, ke mo- 
mente la kontanta elpagado de la ak- 
cia valoro estas interrompita pro la 
malfacila financa situacio, k ke la ak- 
cioj nuntempe havas nur la valoron 
de pagilo en la rilatoj kun la adminis- 
tracio (por libromendoj, kotizoj ktp.).

Direkcio de SAT. Eldona Fako Kooperativa.

EN NIA MOVADO 
KRONIKO

Aŭstrio. La kleriga centro de fsocialde- 
mokrata partie konsentis en la proksima 
parolada sezono rekomendi al la distrikt-or- 
ganizoj paroladojn pri la signifo de esp-o. 
La esp. grupo de 1’Vienaj tramistoj estas sub- 
tenata nun ankaŭ materie de sindikataj in- 
stancoj. (Laŭ „La Socialisto'*).  Belgio. La
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lab. esp. grupo en Lieĝo organizis dum pen- 
tekosto en la popoldomo sian unuan intern. 
konferencon; preskaŭ 150 alilandaj kongres- 
anoj kunvenis por ekzameni la progreson de 
nia afero k studi la diversajn instrumanier- 
ojn. Dum la du tagoj la K-doj kreis inter si 
firman amikecan ligon. K-do Maŭric (Germ.), 
kiu prezidis, konkludis: „Kiam ni estos hejme, 
ni diros al niaj parencoj k amikoj, ke la 
belgaj K-doj ankaŭ estas homoj, ĉar la kapi- 
talismo diris al ni, ke ili ne estas homoj.**  
— La 31-an de julio okazos, kiel sciigas „Le 
Proletaire**  (Lieĝo), en Maestriĥt, holanda 
urbo proksime de la belga k germana land- 
limoj, interlinia manifestacio kontraŭmilita, 
kiun partoprenos oficiale lab. esp-istoj el tiuj 
tri landoj. Germanio. La unua Badena esp. 
renkontiĝo okazis la 24. IV. en Durlaĥ. Ĝin 
partoprenis 50 Gek-doj. K-do Hlavas (Karls- 
ruhe) salutparolis, K-do Weimar (Frankft.) 
faris propag. paroladon. Oni vendis special- 
ajn festpoŝtkartojn. Okazis diskutado pri 
varbado, kursoj ktp. Posttagmeze venis la 
naturamika grupo el Durlafi. kies sekcio est- 
as la loka esp. grupo, k K-do Weiler parolis 
pri la urbo k regiono. Poste estis malgranda 
ekskurso kun ludo k kantoj. El la festpoŝt- 
kartoj oni povas havigi al si ankoraŭ kelk- 
ajn, kontraŭ pago de 0.10 mk. por peco al 
K-do Weiler, Durlach, Pfinzstr. 99. — La ĉijara 
tutsaksia LEA-renkontiĝo okazis en Meissen. 
Ci komenciĝis per publika varbvespero. Di- 
inanĉe, 5. VI., okazis la distriktkonferenco 
vizitata de 300 Gek-doj. Ankaŭ kelkaj ĉeĥo- 
slovakaj Gek-doj ĉeestis. Oni ĉefe tusis intern*  
ajn organizaferojn. Flanke de asocia estraro 
sekvis raporto. Ankaŭ ne mankis la kutima 
malica atako kontraŭ SAT. Citinde estas, ke 
la LEA-estraro emas forigi la distriktestraron 
de Orientsaksio, ĉar ĝi estas opozicia al la 
nuna taktiko de LEA. La problemo tamen ne 
solviĝis. Cetere ĉiuj diskutantoj el Orient- 
saksio parolis kontraŭ la sinteno de LEA. — 
Post la konferenco formiĝis impona mani- 
festacio tra la urbo. (W. Krey, 5486). —
Portugalio. K-do H. Platiel (Leipzig) parol- 
adis la 9. V. ĉe la Lisbonaj lab. esp-istoj k 
varbis por SAT. Pri tio aperis granda raporto 
(kun portreto) en la n-o 4-a de „La Okcident- 
ulo44 (eldonaĵo de Ligo de COkcidentaj Esp- 
istoj).

DIVERSAJ NOTOJ

Ferlvlzito j.
Pasintjare oni proponis feriinterŝanĝojn. 

Por montri, ke esp-o ne nur estas lingvo por 
interŝanĝi poŝtkartojn, verki gazetojn k le- 
terojn, sed la ilo por disrompi la lingvajn bar- 
ojn k starigi amikecon inter „fremdlandan- 
oj“, necesas praktika uzado. Krom kunvenoj 
en tendaroj internaciaj, sennaciaj, kie ne plu 
malhelpas la diverso de la lingvoj, la reci- 
proka vizito inter Gek-doj diverslandaj povas 
ebligi la personan interkonatiĝon. Treege ne- 
cesas tiuj personaj interligoj, interrilatoj en 
nia movado. — Pri la sukceso de la pasint- 
jara varbado tiucela mi nenion aŭdis. — La 
Gek-doj en Magdeburgo k ĉirkaŭaj vilaĝoj est- 
as pretaj gastigi Gek-dojn eksterlandajn unu 
aŭ du semajnojn. Sola kondiĉo estas antaŭa 
korespondado. Skribu al Oto Koldic., Magde- 
burg-S, Fuchsberg 3 a. (14 624).

IF ETT -Konferenco.
En Praha okazos je la 11. k 12. aŭgusto 

internacia konferenco de la Internacia Fed. 
,de Esp-istaj Trafik- k Transportlaboristoj 
(IFETT). Partoprenemuloj anoncu sin ĉe K- 
do Jos. Pech, Houŝkova 4, Plzen, ĉeĥoslo- 
vakio, kiu prizorgas la loĝej-aferojn ktp. De- 
talajn sciigojn donas la Internacia Oficejo en 
TFien, Geistingerg. 1, 6/16.

EKSTER NIA MOVADO
Gvidantaj polaj eap-istoj alvokas la lut- 

mondan esp-istaron al la organizado de in- 

terŝtata plebiscito (popolara voĉdono) por 
esp-o. Per komuna agado la ŝtatoj estu iu*  
stigataj promesi pogradan enkondukon de esp-o 
en lernejoj (devige) k la plej diversaj societ- 
oj subtenu siaflanke la pledon ĉe la klerigaj 
ministerioj.

La Estonia stata registaro decidis (18. II.) 
permesi al ŝtataj oficistoj, sciantaj esp-on, 
porti sur uniformo esp. insignon surbruste 
maldekstraflanke.

RECENZEJO___________
Duope ricevitajn verkojn ni recenzas, unuope 

ricevitajn ni nur mencias.
B. Kandidov, Eklezio k Oktobra Revolucio. 

El la rusa trad. /. Misiri. Ekrelo, Leipzig. 
1931. — 30 pĝ. Form. 11X14. Prezo 0.20 
mk. g.

La aŭtoro priskribas la rolon de la eklezio 
antaŭ la revolucio, dum la revolucio, la rolon 
de 1'patriarko Tilion, kiu organizis la batalon 
kontraŭ la soveta regado, la eklezian fus- 
agadon dum la malsatego en 1921, en Siberio, 
ĉe la militfrontoj helpe al la blankaj arme*  
oj. La lingvo de 1'traduko estas klara k bona.

Sten Bergman, Tra sovaĝa Kamĉatko. Tra- 
dukis el la sveda Birger Gerdman. Eldona 
Societo Esperanto, Stockholm. 276 pĝ. Form. 
14X21. Prezo bros. 4,50 sv. kr., tole bind. 
6 kr. Vivoplena rakonto pri aventuraj vetur- 
oj dumvintraj tra nekonata lando kun strang- 
aj popoloj, llustrita k presita sur bela papero.

M. ŝejnman, Moralo religia k Moralo pro- 
leta. El la rusa trad. P. Gavrilov. Ekrelo, 
Leipzig. 1931. — 30 pĝ. Forni. 11X15. Prezo 
0.20 mk. g.

Eklezio estas nepre necesa por la savo al 
la homaro, diras la pastroj; sekve ĉio, kio 
servas al la Eklezio, estas morala k bona. 
Partio estas nepre necesa por la savo al la 
Proletaro, diras ŝejnman, k sekve ĉio, kio 
servas al la Partio, estas morala. Tia kom- 
preuo pri moralo estas simpla k facile kom- 
prenebla eĉ de neinteligentaj homoj. Pri la 
rezultoj de tiaj ..moralaj4' principoj oni ob- 
servu tion, kio okazas en eklezioj k partioj.

Leono Vienano: Esperanto per Esperanto. 
Lernolibro laŭ rekta metodo. Eid.: N. ŝapiro, 
Varsovio, Nowolipki 8. Form. 13X18. — 68 
pĝ. Prezo z. 1.75 aŭ 0.20 doi. (Postĉeko: 
16 562. Warszawa).

Libro prilaborita laŭ la metodo de nia 
„Petro“, sed malpli ampleksa k ne bazita 
sur kontinua rakonto. Mankas la pritrakto de 
kelkaj lingvaj k gramatikaj formoj. Ni notis 
la rekomendon de „-io**  kiel finaĵon por land- 
nomoj. La preso estas iom primitiva, k ne 
ĉiuj el la multaj preseraroj estas korektitaj 
en la aldonita folieto. Sur p. 33 (piednote) 
estas erar-uzita ,,okazi"4 anst. „esti uzata 
(aplikata)**.  /V. B.

La Simpla Esperanto. Lernilo por hungar- 
lingvanoj en 16 facilaj lecionoj de d-ro Szi- 
lagyi Ferenc. Eid. Literatura Mondo, Buda- 
pest. Prezo (kun hung. ŝlosilo) 0.26 dolaro. 
40 pĝ. Form. 15X22.

Ne konante la ĝisnunajn hungarlingvajn 
lernilojn, mi ne scias, ĉu ĉi tiu estas la plej 
bona; almenaŭ estas konstatinde, ke la libro 
malgraŭ sia negranda amplekso entenas multe 
da instrumaterialo, kiu estas lerte prezentita 
kun belaj, plejparle amuzaj ilustroj. La per- 
bilda instrumetodo sin trudas. La landnoma 
finaĵo rekomendata estas lando. N. B.

Nyckel tili Esperanto. 32 pĝ. Form. 7X10l/s. 
Prezo 10 oeroj. Laŭ la normoj de L C. K. eid. 
Eldona Societo Esperanto, Stockh. (9-a eid.) 
— La konata „ĉefeĉ**-ŝlosilo  por svedlingvan- 
oj, tre klare presita. En malpli ol 2 jaroj 
estas venditaj da ĝi 20 mil ekz-oj!

Hillar Sakaria: Enkonduko en la pedagogi- 
on (Histeria skizo). Eid. Esp-Instituto de 
Estonio, Tallin. 20 pĝ. Form. 11X18. Prezo:

0.50 mk. g. aŭ egalvaloro. — En tre konciza, 
sed klara k komprenebla formo estas skizita 
la evoluo de Fpedagogio, k ĉiuj eminentaj 
pedagogoj, de Sokrato ĝis nia epoko, pasas 
antaŭ ni kiel en enciklopedio, k ni ekscias 
pri tio, kion ili faris por la progreso en la 
eduka fako. Tre rekomendinda k utila bro- 
ŝuro. N. B.

M. Kidosaki, Zamenhofa Legolibro: Kolekta 
eldono. Japana Esp.-Instituto, To/rio-Uŝigome. 
1931. — 144 pĝ. Form. 13X19 cm. Prezo: 
1.50 sv. fr.

Tre bele presita estas liu ĉi libro, kiu en- 
tenas ekstraktojn el originaloj k tradukoj de 
Zamenhof k ankaŭ diversajn artikolojn pri 
la aŭtoro de esp-o. Aldonita estas bela por- 
treto.

Kazimierz Smogorzewski: Poi - Pomeranio. 
Trad. el la franca S. Grenkamp. 130 paĝoj. 
Formato 17X25. Eldonejo Esperantista Voĉo, 
laslo (Polio). Prezo: fr. sv. 2.50.

Kiu ne ankoraŭ povas imagi al si senland- 
liman socion k kiu 6ekve interesiĝas pri pro- 
blemoj de ŝtatlimoj k de nacia supereco, lig- 
itaj kun imperiismaj interesoj k politika dis- 
divido de teritorioj, en kiuj estas parolataj 
du aŭ pli da diversaj naciaj lingvoj, tiu trovas 
en ĉi tiu libro (ilustrita per 22 entekstaj k 4 
plurkoloraj ekstertekstaj kartoj) abundan do- 
kumentan materialon. Unu el la esencaj kon- 
kludoj de 1'aŭtoro estas, ke „PoZ-Pomeranio 
garantias la sendependon de Polio44 k „naci- 
istoj ĉu socialistoj (t.e. en Polio — N. B.) 
estas absolute konvinkitaj, ke la germana- 
polaj limoj estas humane justaj, politike vivi- 
povaj, ekonomie sanaj. Se tiu mallarĝa fe- 
nestreto . . . estus minacita, tiam ĉiuj polaj 
civitanoj defendus ĝin per ĉiuj rimedoj, kiel 
oni defendas tion, kio estas la plej kara en 
la mondo: la rajton al vivo.**

La traduklingvo estas bona; evititaj estas 
malnecesaj neologismoj. N. B.

Okamoto-Rikici: Evangelio de Sinkompletigo. 
Belisma Koopera Kulturejo. Adr. de 1’aŭtoro: 
Tomioka-mura, Suntoo-gun, ŝizuoka-ken, Ja- 
panio. 43 pĝ. Form. 12X18. Prezo 0.25 jen-o.

En ĉi tiu Vi-a volumeto de sia ^evangelio**  
O-Rikici asertas, ke la naturo ekregas plene 
nur kiam la spirita korpo (t. e. ia senmortaĵo) 
estas kompletigita. Sinkompletigo estas la 
tasko de Belismo. Belismo estas antropologio 
k nova religio sen temploj. „Kvankam en 
Belismo ne ekzistas idolo nek rito, tiu, kiu 
postulemas formaton, intuiciu, sinekzamenu, 
pursentu k sin konfirmu aŭ antaŭ aŭ post 
manĝado aŭ ĉe en- aŭ el-litiĝo.**  Cetere la 
aŭtoro opinias, ke ĉiuj ĝisnunaj privivaj kon- 
ceptoj estis eraraj; nur ĉi tiu lia evangelio 
estas Ia vera vero! ! N. B.

La Internacia Labora Organizaĵo. Konstitu- 
cio, Agado, Rezultatoj. Int. Labora Oficejo, 
Ĝenevo, 1932. — 8-paĝa faldprospekto, kiu
klarigas la funkciadon de la Internacia La- 
bor-Oficejo k montras per karto ĝian disv- 
astiĝon.

Serrurier: Vers Tunitĉ d action du prold- 
tariat par son unitĉ orgaaique Ediu wPour 
le proletariato 47, rue Charles Meert, Bruxelles. 
104 p. Forni. 12X17. Prezo ne indikita.

Dank* al mia metodo, bazita sur leĝoj de 
psikologio, fiziologio, logiko k pedagogio, 
la MEMORO restariĝas ĉe tiuj personoj, kiuj 
ĝin perdis, plibonigas ĉe tiuj, kiuj havas 
malbonan k perfektiĝas ĉe tiuj, kiuj havas 
bonan; samtempe foriĝas la DISTRECO k 
maldiligento, fortiĝas la VOLO k pliboniĝas 
ĉiuj psikaj kapabloj ĉe personoj Ĉiuaĝaj. 
•9" Postulu senpage prospektojn de la 
memorfortiga kurso en esperanto.

moron PERFEKTIGAS 

laŭ metodo trifoje premiita de la 
Pariza Akademio rrof. de mne- 
monito D. FA J N ŜT E J N - 
VILNO, Zawalna 15 (Pollando).
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RADIO-PROGRAMO:
30. junio:
22.05 — 22.15: Valencia, 266 m. babilaĵoj (sam- 

hore: 7. 7.)
22.30 — 22.40: Breslaŭ-Gleiwitz, 10 min. esp. 

por laboristoj (same: 7.7., 14.7.)
2. julio:
20.15 — 20.25: Lyon-la-Doua, 466 m, parolado 

(same: 9. 7., 16. 7.)
5. julio:
20.00 — 20.10: Tallinn, Tarto, informoj (same: 

12.7.)
22.05 — 22.30: Leningrad, 1000 m, informoj 

(same: 12. 7., 15. 7.)
7. julio:
21.00 — 21.20: ? Kaunas — parolado.
16. julio:
18.40 — 19.00: Bratislava. 278,6 m, historio de 

1'slovaka popolo.

K-do A. Huisman, Zeeburgerdyk 148 huis, 
Amsterdam (O), kun Gek-doj ĉi., Nepre 
respondos.

Mortis pro stomaka malsano 
K-do Viktor Juŝkeviĉ

Sovetio. Li havis la SAT-matrikulon 5041 
estis fervora membro, pri kies morto tre

el 
k 
ĉagreniĝas tute aparte pluraj amikoj de SAT 
en Sovetio. Honoron al lia memoro!

KORESPONDADO

SAT en Britio.
Ĉiu lojala SAT-ano en Britio aliĝu al SATEB 

por starigi fortan asocion, kun jenaj celoj: 
1) Varbi por SAT, 2) organizi propagandsek- 
ciojn en diversaj sindikatoj ktp., 3) disvastigi 
la propagandon ĉe la tuta laboristaro en 
Britio.

Petu informilojn de SATEB, 13, Dewsbury 
Rd., London N. W. 10.

NIA POŜTO

Unu enpreso, simpla trilinia anonceto kostas 0,80 
mk. g., ĉiu plia linio 0,50 mk. g. — Grandaj anoncoj 
kun kadro: po kv. cm. kostas 0,20 mk. g. Ni nur 
akceptas anoncojn kun samtempa jingo. L=letero, 
PK= poŝtkartoj, PI= poŝtkartoj ilustritaj, PM = 
poŝtmarkoj,bfl.=poŝtmarko sur bildflanko, kĉl.= 
kun ĉiuj landoj,esp-ajo = esperantujo.

BRITIO
K-dino M. Shanley, 21, Summer Str., 

son, ricevis tiom 
ŝi bedaŭrinde ne

SOVETIO
K-dino Ola Logwin, Komsomolska 58. Lubni, 

Ukrainio, dez. ricevi interŝ. SAT-jarlibrojn el 
jaroj 1928. 1929/30, 1932.

K-do /V. S. Osipov, Tverskaja 29, kv. 53, 
Moskvo-9, dez. kor. k interŝ. librojn k muzik- 
notojn.

K-do Voldem. Gric, Potapovskij per 5, kv. 
14, Moskvo-C. 
fere kun

K-dino 
dentino, 
kor. kĉl.

(22-j. telefonteknikisto), pre- 
fotoamatoroj el ĉi.
Vajnbaŭm V. (21-j.), konstru-stu- 

ul Engelsa 10, Baku, stenogr. dez. 
pĉt.

Nei- 
da let. pro sia anonco, ke 
povas respondi al ĉiuj.

FRANCIO
K-do P. Chirol

(Seine), L. PK. PM, ĉefe pri klasbatalo, radio, 
sporto kĉl.

25 rue Parmentier, Drancy

J. S. P. 
intereson; 
La gepatroj 
sendis siajn 
ne ekzistus,

Via informo havas nur lokan 
; aliparte, kial do kulpigi la pastron? 

estas unue kulpaj: kial do ili 
infanojn al pastroj? Tiaj uloj 

se forestus kreduloj. — E. L.

Gratulon pro via fervoro! . . .10 634.
Sed la poemoj, malgraŭ la bona intenco, ne 
havas sufiĉan literaturan valoron por aperi en 
„LNE44.

GERMANIO
K-dino Klara Schille, Roonstr. 17, Reichen- 

badi i. V., koresp. kun eksterlandaj K-dinoj.
15 gekursanoj de grupo Potsdam aranĝos 

la 30. 6. 1932 letervesperon. Gek-doj skribu 
multnombre! Resp. gar. Adr.: K-dino Rettke, 
Priesterstr. 18. Potsdam.

10 SEA-grupanoj koresp. kĉl. pri ĉ. temoj. 
Resp. nepre garant. Skribu multnombre al: 
K-do Georg Honninger, Am Amselschlag 30, 
Fŭrth! Bavario.

Kelkaj esp. lernantoj, kiuj ĵus finis la kurs- 
on koresp. kĉl, L, PI. PM, fotoj, 
Adr.:

USONO
Adresŝanĝo. — K-do Maxim Rummel, Hun- 

ter Str. 422, Long Island, loĝas nun: 587 
Park Ave.. Brooklvn, N. Y., bv. noti tion en 
jarlibro.

PROLETARO TUTMONDA!
Vizitu nin, skribu aŭ sendu inaterial- 

on okaze de nia 20-jara grupfesto la 
6. k 7. de aŭgusto. Ni speciale bezon- 
as politikan k pedagogian materialon 
por nia ekspozicio. Ni garantias res- 
pondon k tranoktejon!
Espero-Wurgwitz (Dresden).

Mendu ĉe la Administracio de „Heroldo 
de Esperanto44, Kŭln, Brŭsselerstr.94,Germ.

La pliperfektigita 
Heroldo

trovas la aplaŭdon de ĉiu abon-*  
anto. Ĉu vi jam vidis numeron 
el 1932? Se ne, petu senpagan 
specimenan numeron. Pli bone 
estas, se vi mendas provabonon 
Sor unu monato je la prezo de 

80gmk. aŭ L— svfk. Dum tuta 
monato vi havos okazon, prijuĝi 
la semajnan organon de la Esper- 
anto-movado. Krome vi rajtas 
enpresi senpagan korespond- 
anonceton. Post unu monato vi 
fariĝos daŭra abonanto! Sam- 
tempe postulu katalogojn pri 
esperanto-literaturo.

esp-ajoj.
Diedr. Rickens, Seilerstr. 22, Bremen.

Laborista Esperanto Grupo serĉas por siaj 
membroj eksteri, gekorespondantojn, 
garant. Adr.: W. Hofer Anialienstr. 73, 
Bavario.

Balkanlandanoj atentu! 
(Hohenstein-E.) intencas 
travagadi viajn 1. Eluzu 
kun eksterlandano.

Socialista Esp. Grupo 
grupo. Al ĉ. ni nepre unufoje resp. Pref. teni- 
oj: politiko, ateismo, sporto; interŝ. fotojn, 
gaz., esp-aĵojn. ! 
Rossplatz 9, Liebertivolkivitz 
Soe. Esp. Grupo).

K-dino
kun Gek-doj cl ĉ. landoj, pri ĉ. temoj, I 
PK, PL

10 Gek-doj el la grupo (Neckargartadi) 
koresp. kĉl. Certe resp. Adr.: Richard Heller, 
NeckargartachiW ttbg.

Resp. 
Fŭrth

15 413 
ĉi tiun someron 

la okazon konatiĝi

Sat-ano 
tiun

koresp. kun alia

OjJUHVj lu^vio.
Skribu al: Walter Dietze, 

ap. Leipzig (por

K. Schroter, Lomnitz 162 i. Rsgb.,

Al Prof. de mnemoniko
D. Fajnŝtejn en Vilno: 

Estimata Sinjoro Profesoro!
Antaŭ tri semajnoj mi finis vian perkores- 

pondan memorfortigan kurson k kvankam al 
mnemonikaj ekzercoj mi povis dediĉi nur mi- 
nimuman tempon, tamen mi estas vere ravita 
pri la sukceso atingita.

Mia memoro fariĝis nun rapida, daŭra k 
obeema al la volo; la rapideco de psikaj re- 
akcioj pligrandiĝis, la koncentrigo de Patento 
fariĝis vere mirinda k kiel rezulto de ĉio 
supredirita: 
la laboro.

Permesu, 
al vi mian 
vi, ke via bonfaranta metodo trovu siajn adept- 
ojn en kiel eble plej vastaj rondoj de la socio.

Altestime
I. SILBERBERG 

studentino de la Supera Instituto 
de Komerco en Antverpeno.

Antverpeno, str. Nottebohm No 26
Belgujo.

mirinda
treege pliiĝis la

sinjoro, ke per tio 
varmegan dankon.

produktivo de

ĉi mi esprimu 
Mi deziras al

LITOVIO
K-do V. Rakauskas, Videniŝkiu p. as, Var- 

niŝkis, kĉl, interŝ. PM kun legantoj de „La 
Lernanto44.

ENHAVO paĝo

Lea-grupo Schiedam (Holando).
Okaze de la unujara ekzistado — 24. VI. 32 

— de la grupo ni aranĝos letervesperon. Gek- 
doj, skribu multnombre, ni certe respondos.

Adreso: C. v. Gink, Prins Mauritsstraat 24, 
SCHIEDAM-Holando.

NEDERLANDO
K-do M. v. d. Horst (18 j.), Rosener Manz- 

strato 156, Rotterdam, kĉl.
K-do J. C. Verboekent (librotenisto, 25 j.), 

Bilderdijkstr. 35-bis, Utrecht, kĉl, pri ĉ. tem- 
oj, L, PL

l

lnternacia Ligo de Virinoj
La Roŝela Sekcio organizinte 3 esp.-kursojn, 

dez. por gejunuloj k maturuloj internacian 
koresp. - L,PK,PI, Fotojn - Adr.: F.Chamarre, 64, Av

p., paco k
Iv. de Metz, La Rochelle

Deportigo de fremduloj el
Usono ....................................

Ŝtutgart, la kongresurbo, en la 
laborista movado..............

Politika k ekonomia vivo en
Latvio.............................

El Ĉinio................................
Letero el Britio..................
Paroloj ne sufiĉas .... 
Stranga sinteno de aŭstria 

sindikato......................
Mi volus fariĝi prostituino . . 
Mi volas scii.............................
La klasbatalo tra la mondo . 
Diskutejo....................................
Sennaciula liberpensula paĝo 
Tra Esperantio.........................
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Presejo Oscar Wettig, Gelnhausen (Germanio)


